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com especial satisfação que escrevo sobre o 
tema do atual número da Revista TCMRJ, pois 
espelha minha própria experiência e trajetória 

de vida. Antes mesmo de concluir minha graduação em 
Direito, ingressei no serviço público, consciente, desde 
o primeiro cargo que exerci, dos direitos previstos no 
estatuto do servidor público —  principal foco de atração 
para aqueles que buscam as carreiras públicas —, mas 
atento, sobretudo, aos deveres inerentes às funções 
que me foram atribuídas desde o primeiro momento, 
desempenhando-as com seriedade e dedicação.

Desde a fundação da República, com a formação 
e consolidação do Estado brasileiro, a reputação do 
servidor público foi sofrendo transformações, na 
medida em que a imagem do próprio Estado, muitas 
vezes deturpada e confundida com a de seus governos, 
também se transfigurava. 

A década de 40 inaugurou um período de pujança 
do Estado, principal agente do desenvolvimento 
econômico do país e responsável pela prestação dos 
serviços essenciais, que primavam pela excelência, 
projetando favoravelmente a imagem  do servidor 
público, que  gozava de credibilidade e ocupava lugar 
de destaque na hierarquia social. 

Com as mudanças ocorridas na história política 
brasileira, o papel do Estado foi drasticamente 
reduzido e subestimada, na mesma proporção, 
sua importância:  num primeiro momento, 
com a transferência da capital para Brasília, 
esvaziando o Rio de Janeiro, e, mais tarde, 
como conseqüência direta da adoção da política 
econômica neoliberal, de amplitude nacional.  As 
instituições públicas sofreram enorme desgaste, 
tornando-se absolutamente desacreditadas. Serviço 
público tornou-se sinônimo de empreguismo, 
apadrinhamento político, despreparo e inoperância. 
Era o tempo dos famigerados “barnabés”.

Felizmente, o panorama atual é auspicioso, 
motivado por uma equação implacável: por um lado, 
a escassez de oportunidades de trabalho e, de outro, 
a forte e acirrada demanda por emprego. Os jovens 
que saem das universidades anseiam pelo emprego 
público,  de olho nos direitos, garantias e vantagens 

que não se encontram na iniciativa privada. No 
Rio de Janeiro, por exemplo, o Prefeito César Maia 
reajusta, anualmente, os vencimentos dos servidores 
municipais, com base no IPCA-E., assegurando, assim, 
a atualização remuneratória, medida que poderia ser 
adotada em todo o país.

A obrigatoriedade de concurso para o ingresso no 
serviço público, instituída pela Constituição Federal 
de 1988, impulsionou e estimulou a melhoria na 
qualificação técnica dos servidores públicos, cuja 
imagem recuperou-se dos abalos sofridos ao longo 
de décadas.

Essa nova realidade pode ser comprovada pelo 
quadro funcional do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro: 66,80% de seus servidores têm 
nível superior completo ou em via de conclusão, 
independente das exigências dos cargos que exercem. 
A conseqüência direta da mudança no padrão da 
formação intelectual e na conduta moral do servidor, 
consciente da importância de suas funções e imbuído 
do verdadeiro espírito público, é a melhoria dos 
serviços oferecidos à sociedade. 

Hoje, o corpo técnico – sempre se reciclando e 
aprimorando seus conhecimentos, de acordo com a 
política de capacitação implementada pelo TCMRJ 
– goza de excelente reputação, reconhecido como 
um dos mais preparados e habilitados no espectro 
das instituições públicas, contribuindo para o bom 
conceito deste órgão.

Aos gestores, cabe resguardar os direitos dos 
servidores, e a estes, por seu turno, cumprir com 
suas obrigações, de olhos voltados para a melhoria 
da prestação dos serviços. Aqueles que ocupam 
cargo de chefia na hierarquia funcional devem 
exigir que o exercício do cargo público obedeça 
rigorosamente a letra da lei, no que concerne aos 
direitos e, sobretudo, aos deveres, assegurando a 
eficiência, a legalidade e a eficácia da administração 
pública. 

A instituição que se pretende forte e respeitada 
deve investir nos seus servidores e deles cobrar a 
contrapartida que é devida à sociedade. É assim que 
pensa e age o TCMRJ.
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Saneamento Básico: O Desafio do Controle de 
Políticas Públicas – Estado Democrático 
de Direito e Meio Ambiente
Monografia vencedora do “Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga” de 2007, de autoria de Pierre André da Rocha 
Andrade, técnico de controle externo do TCE/RJ  

Auditoria Operacional em projetos culturais	
Elizabeth de Souza M. Arraes, Inspetora da 3ªIGE, do TCMRJ, 
fala das inspeções no âmbito da Secretaria Municipal das 
Culturas, como uma breve introdução ao artigo seguinte, 
elaborado por técnicos de sua Inspetoria.

Inclusão Cultural através da 
Orquestra Sinfônica Brasileira – OSB
Os técnicos de controle externo Marcelo de Oliveira São 
José e Marcos Gomide da Silva analisam o projeto “Inclusão 
Cultural através da Orquestra Sinfônica Brasileira”, da SMC, 
escolhido em virtude da magnitude de recursos envolvidos 
e de sua execução desde 2002.

Evidenciação do valor da marca 
da Prefeitura do Rio de Janeiro
O valor da marca pode envolver valores expressivos e 
representar um dos principais intangíveis da empresa, como 
comprova Josué Vieira dos Santos, contador da Coordenadoria 
de Auditoria e Desenvolvimento  - CAD, em seu artigo para 
a Revista TCMRJ.

Reflexos invisíveis nas contas públicas
Alguns dos custos invisíveis que contribuem para o crescimento 
do endividamento público são apresentados neste artigo, do 
técnico de controle externo Samuel Gomes e Silva, a partir das 
principais situações em que eles ocorrem.

Dispensa de licitação para contratação de 
advogados e ações de improbidade contra 
prefeitos: critérios de razoabilidade
Artigo do procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marcos 
Juruena, baseado em notas apresentadas no II Congresso 
Nacional de Direito Administrativo, painel sobre Licitações 
e Contratos Administrativos, realizado no dia 1 de novembro 
de 2007, no Rio de Janeiro. 

A Copa  do Mundo e um futuro 
promissor para o turismo
A ministra do Turismo, Marta Suplicy considera que, além 
da visibilidade, a realização da Copa do Mundo no Brasil, 
em 2014,  trará muitos benefícios ao país.
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O tema servidor público é amplamente discutido por juízes, 
procuradores, ministros, conselheiros de Tribunais de Contas 
e professores universitários. A visão de cada um sobre os 
diversos aspectos relacionados ao serviço público revela quem 
é o atual ocupante do cargo e qual é o seu compromisso com 
a sociedade.

O Colar do Mérito,  o 
Concurso de Monografias e 
os diversos cursos, eventos 
e atividades que o TCMRJ 
promoveu ou participou, 
e as visitas que recebeu no 
período de outubro de 2007  
a janeiro de 2008.
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Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas pela imprensa que, por  serem de 
interesse, merecem ser relidas.

Febre amarela no Rio
Vice-presidente de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico da 
Fiocruz, o médico e epidemiologista 
José da Rocha Carvalheiro explica a 
doença e considera que o furor com 
que as pessoas têm buscado os postos 
de vacinação deve-se à falta de entendimento 
da estrutura epidemiológica da febre amarela silvestre 
que atinge o homem.

ARTIGOS

Um caso de amor com o Rio
O mineiro Ruy Castro, jornalista e 
escritor, no texto “Esquinas a dobrar” 
conduz o leitor numa caminhada de 
Botafogo até o Centro e conclui que 
“passear pelo Centro do Rio é um 
bordejo pela história do Brasil”.
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O apagão aéreo e suas conseqüências 
para o turismo
O Brigadeiro Mauro Gandra, ex-ministro da Aeronáutica 
e atual presidente da Associação Nacional das Empresas 
Concessionárias dos Aeroportos Brasileiros – ANCAB, 
considera, em seu artigo, que a crise do setor aéreo não 
causou tantos estragos no turismo carioca e fluminense 
como em outras regiões onde o turismo receptivo 
depende, sobretudo, do transporte aéreo.
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Bibliotecas e Centros de Informação: 
desafios e propostas
A falta de conhecimento das possibilidades 
e potencialidades das novas tecnologias, 
segundo a diretora de Biblioteca e 
Documentação do TCMRJ, Maria de Fátima 
Borges Gonçalves de Miranda, ainda é 
fator de questionamentos, preocupações e 
resistência de muitos profissionais.
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uem é o novo servidor público? 
O que mudou na imagem 
e atitude dos servidores 
públicos? Porque o serviço 

público passou a ser atraente para 
jovens recém-formados? O que espera 
a sociedade do servidor? Qual o seu 
compromisso com a sociedade? Qual a 
sua capacitação? Quanto o município 
do Rio de Janeiro gasta com pessoal?

Estas e outras questões foram 
respondidas nesta edição, nos artigos 
de competentes autoridades no 
assunto.

O novo servidor 
público

Q
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o O Servidor Público e a  
Nova Ordem Constitucional

O novo servidor público 
constitui verdadeiro 
estágio evolutivo do 
velho servidor. Deve ser 
considerado levando-se 
em conta a sua percepção 
de responsabilidade 
pública, o que poderá 
ocorrer mesmo em se 
tratando de servidor 
admitido anteriormente 
à promulgação da 
Constituição de 1988.

Antônio Flávio de Oliveira
Procurador do Estado de Goiás e 
professor da Escola Superior de 
Magistratura - ESMEG

1.	Introdução

o u v e  t e m p o  e  o r d e n s 
const i tucionais  em que 
se admitia o ingresso de 

servidores efetivos no serviço público 
sem a fundamental submissão ao 
concurso público.

Evolui-se com o curso do tempo e 
com o desenrolar da história. O senhor 
do tempo e da história nos Estados é 
o povo que rege este mesmo Estado, o 
titular do Poder supremo – aceitando-
se a concepção de soberania popular, 
logicamente, para isto, evitando-se 
toda a discussão a respeito destes 
temas, que por si só são objeto de 
grandes controvérsias doutrinárias.

Não poderia ser de outro modo 
no Brasil. Apesar de demorada, a 
alteração constitucional estabelecendo 
o critério meritório para o provimento 
de cargos públicos veio em momento 
propício, pois, estabelecida uma nova 
ordem constitucional cria-se um novo 

Estado – um novo pacto social, ante 
a disposição do povo constituinte 
de firmar entre si ajuste em termos 
justos.

Neste contexto do novo Estado 
brasileiro, que por ocasião da elaboração 
da Constituição de 1988 estava sendo 
refundado; por força do disposto 
no art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, não 
poderiam sobreviver privilégios 
conferidos a alguns por razões de 
nascimento ou de amizade.

Assim, pode-se afirmar, surgiu o 
concurso público no ordenamento 
Constitucional de 1988 como um dos 
meios de que se vale a Constituição para 
a construção de uma idéia de justiça 
centrada na isonomia de oportunidades, 
algo até então desconhecido da Nação 
Brasileira. 

Seria insuficiente a realização 
de concursos públicos se estes 

não primassem pela lisura de sua 
avaliação, de molde que os aprovados 
em tais certames fossem exatamente 
aqueles melhor qualificados para o 
desempenho das funções do cargo 
público para que se candidataram.

Portanto, além de fazer do concurso 
“público”, era fundamental que lho 
iluminasse com a luz da legalidade, 
da moralidade, da publicidade, da 
impessoalidade e da eficiência, não 
obstante este último princípio ainda 
não constasse de maneira explícita no 
texto constitucional.

Com tais desafios encara-se a 
tarefa de construir um País inserido 
na vanguarda civilizatória da ordem 
mundial, mas não é possível que 
se pretenda estabelecer serviço 
público de qualidade sem as garantias 
necessárias, e apenas estas, aos 
exercentes das funções dos cargos 
públicos.

H
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O Servidor Público e a  
Nova Ordem Constitucional

A noção de servidor público está 
diretamente relacionada com a idéia 
de soberania popular, porquanto a 
própria designação endereça o dever 
de respeito destes para com a vontade 
daqueles que comandam o Estado. 
Servidor público é, antes de qualquer 
coisa, o servo do soberano que assumiu 
o poder estatal após a Revolução 
Francesa.

N o  e n t a n t o ,  é  e q u i v o c a d a 
a percepção de servidor como 
“se rvo” ,  com a  cono tação  de 
propriedade que tal  expressão 
possuía  no império  romano e 
durante a Idade Média. Está muito 
mais relacionado o termo com a 
compreensão de que tais indivíduos 
têm como tarefa a execução de 
“serviços” endereçados ao público, 

de modo indistinto, sem qualquer 
preferência.

Por isso, os deslizes praticados 
por  e s t e s  s e rv iça i s  não  lhes 
ocasionarão castigos, como aqueles 
outrora endereçados aos escravos, 
mas penalidades, caracterizadas 
estas como punições aos homens 
livres transgressores das regras da 
sociedade.

II	–	SErVIdor	do	PoVo

III	–	CArGoS	PÚBLICoS

Tanto o preenchimento de cargos 
públicos quanto a criação destes 
devem estar vinculados à existência 
de interesse geral (interesse coletivo 
primário) na sua criação. Não se 
criam cargos públicos ou provêem 
estes, em que pese tenham sido 
regularmente criados, se não há 
supedâneo para estas atividades no 
interesse geral, motivado por uma 
necessidade pública.

É fundamental, pois, o adjetivo 
“público”, talvez até mais importante 
do que o substantivo “cargo”, pois 

na Administração jamais poderá 
existir qualquer “cargo” que não 
seja “público”, isto é, que esteja 
relacionado com a execução de 
alguma tarefa conducente à realização 
do bem-comum.

Caso venha ocorrer de se criar 
algum cargo estatal desprovido 
de interesse público que norteie 
suas ações, estar-se-á diante de lei 
inconstitucional por violação de 
vários dos princípios que regem a 
Administração Pública. Do mesmo 
modo, o provimento de cargo sem 

o correspondente interesse público 
na prática dessa ação ocasiona a 
invalidade de tais atos, por desvio de 
finalidade. 

É evidente que o interesse público 
orienta de modo determinante não 
apenas a ação estatal executiva, mas 
também aquela de ordem legislativa, o 
que significa que não apenas a execução 
de atos públicos é predeterminada pelo 
interesse público, mas até mesmo 
sua concepção, porquanto esta é 
a característica marcante dos atos 
legislativos.

,IV	–	A	rEMunErAção	do	SErVIdor 

O tema remuneração, não apenas de 
servidores públicos, mas de quaisquer 
trabalhadores, encontra atualmente 
disciplina constitucional, sendo este mais 
um fator determinante na constatação do 
fato de se tratar a Constituição de 1988 
de um texto constitucional formal, posto 
que contém em seu interior normas não 
estruturantes do Estado brasileiro.

Com a intenção de dar segurança a 
tais disciplinas, o legislador constituinte 
entendeu por bem inseri-las no bojo 
da Carta Constitucional, em razão da 
maior dificuldade de alteração de tais 
diplomas. Todavia, tal  inserção não tem 
constituído obstáculo a reformas em 
períodos relativamente curtos.

IV.1	–	Parâmetros	Constitucionais
É importante anotar que a CF/88 

cuida do estabelecimento de limites 

mínimos e máximos, em se tratando 
de trabalhador no serviço público.

O limite mínimo encontra-se previsto 
no art. 7°, inciso IV, aplicável aos servidores 
públicos por expressa determinação do 
§ 3°, do art. 39, ambos da Constituição 
Federal de 1988, ao passo que o limite 
máximo, comumente conhecido como 
“teto”, acha-se respaldado no disposto 
no art. 37, inciso XI.

A transgressão de tais limites 
provoca  a  inva l idade  do  a to 
violador,  por configuração de 
incons t i tuc iona l idade ,  sendo 
cristalino, em razão do princípio 
federativo, que cada ente federado 
deverá produzir sua própria legislação 
de organização de servidores, inclusive 
o estabelecimento de remuneração, 
conquanto que respeitados os 
parâmetros constitucionais.

IV.2	–	Critérios	de	Fixação
Aparentemente  não estar ia 

estabelecido no texto constitucional 
qualquer critério para a fixação da 
remuneração de servidores públicos, 
especialmente porque não se cuidou 
ali de expedir orientações quanto 
a isto. Entretanto, tal impressão 
não corresponde à realidade, pois 
contém a Constituição princípios e 
preceitos que indicam a necessidade 
de que se dê tratamento eqüitativo 
aos servidores também no aspecto 
retributivo.

Deve-se concluir neste sentido 
pela existência de um Princípio da 
Igualdade, que exige que se confira 
tratamento desigual aos desiguais, 
na medida de suas desigualdades, 
impondo a igualdade material, ao 
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O novo servidor público, portanto, 
deve ser considerado como tal não 
apenas em relação à idade, tempo de 
admissão, mas levando-se em conta 
a sua percepção de responsabilidade 
pública, o que poderá ocorrer mesmo 
em se tratando de servidor admitido 
anteriormente à promulgação da 
Constituição de 1988, constitui 
verdadeiro estágio evolutivo superior 
do velho servidor.

Não se trata de criticar um 
em detrimento do outro, mas de 

invés daquela simplesmente formal. 
A s s i m ,  q u a n t o  m a i o r  a 

c o m p l e x i d a d e  d a  t a r e f a  a 
s e r  d e s e m p e n h a d a  m a i o r , 
conseqüentemente, deverá ser a 
retribuição por sua execução, sob pena 
de injustiça entre os servidores.

O mesmo pode-se extrair do 
disposto no art. 37, II,  quando 
determina que somente mediante 
“concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a 
complexidade do cargo ou emprego” 
poderá ser provido cargo público. 
Declara o dispositivo existirem graus 
de complexidade diferentes nos 
cargos e empregos públicos, do 
que sobressai a necessidade de se 
fazer justiça aos seus ocupantes 
remunerando-os consoante com a 
dificuldade e complexidade envolvida 
no desempenho de suas atividades.

IV.3	–	Garantias
Por um lado se garante o parâmetro 

mínimo de fixação de remuneração 
que o servidor ou empregado público 
não terá aviltado o seu labor pela 
baixa retribuição por parte do Estado, 
de outra parte, o limite máximo 
– o TETO – dá segurança à sociedade 
(ou o contribuinte) de que, havendo 
limite máximo para a retribuição, esta 
não será uma forma de malversação 
dos recursos públicos, porquanto 
a estes trabalhadores se pagará o 
correspondente ao valor de seu 
trabalho, não lhes ensejando uma 
forma de enriquecimento indevido.

Tais previsões constitucionais 
contam com instrumentos de sua 
concretização, seja por intermédio de 
ações constitucionais que restabeleçam 
a legalidade, em decorrência de 
alguma violação – como o mandado 
de segurança –, seja por intermédio 
de meios e ações infraconstitucionais, 
calcados em dispositivos de produção 
legislativa, como o Código de Processo 
Civil, dispositivos que regem pleitos 
administrativos etc.

V	–	SErVIdor	–	o	VELho	E	o	noVo	–	MudAnçA	dE	PErSPECtIVA

perceber a mudança dos tempos que 
provocada pela alteração do texto 
constitucional.

Certamente que muito houve de 
vanguarda no agir de incontáveis 
servidores públicos ingressos antes 
da Constituição de 1988. Não deve 
haver dúvida de que o atual servidor 
ainda se encontra em processo 
evolucionário,  entretanto essa 
evolução é determinada pelo grau 
de civismo do Povo que habita o 
Território, indicando o nível de 

Com a nova ordem constitucional 
nasceu um “novo servidor”, que 
convive, em muitos casos, com o “velho 
servidor”. Por velho servidor deve-se 
compreender aquele trabalhador 
no serviço público inconsciente da 
dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela; enquanto 
que novo servidor é aquele conectado 
com o ideal público presente no texto 

constitucional atual.
O antigo servidor era, em muitos 

casos, escolhido com apoio em 
critérios políticos, de amizade ou 
familiares. O novo servidor tem a sua 
escolha determinada exclusivamente 
pelo mérito que demonstrou em 
concurso público de provas ou de 
provas e títulos.

Se o antigo servidor tinha suas 

ações direcionadas por um sentimento 
de fidelidade com aquele que fora 
responsável pela sua nomeação, 
o novo servidor, por não se achar 
relacionado com vínculos afetivos, 
mas apenas vínculos legais, tem sua 
conduta dirigida pela consciência da 
busca pela realização do bem-estar 
coletivo em todos os seus atos.

VI	-	ConCLuSão

adiantamento do Estado.
A civil idade de um Povo é 

que irá determinar o estágio de 
civilização de uma cultura. Se 
melhora o serviço público é porque 
avança a sociedade, tanto porque 
é ela que o compõe, mediante o 
ingresso por concurso, como porque 
é esta mesma sociedade que exige 
melhores condições de prestação dos 
serviços públicos de que necessita, 
denotando elevada consciência de 
cidadania.

“

”

Tanto o 
preenchimento de 

cargos públicos 
quanto a criação 

destes devem 
estar vinculados 
à existência de 
interesse geral 

(interesse coletivo 
primário) na sua 

criação.
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s desafios à eficácia das 
políticas públicas no Brasil 
são de tão diversa ordem que 

se impõe pinçar alguns daqueles mais 
arraigados e mais freqüentes.

Entre eles ressalta um que se tornou 
verdadeira praga da vida política entre 
nós – a captura de políticas públicas 
por interesses especiais, insensíveis ao 
objetivo primeiro das políticas públicas 
– a busca do bem comum.

Esses interesses soem ser de 
diversa ordem: interesses econômicos, 
interesses corporativos, regionais, 
interesses ideológicos, interesses 
políticos com p pequeno, interesses 
partidários, patronais, sindicais. 
Muitos deles já vêm sendo objeto 
de estudo há tempos, como parte 
do fenômeno do patrimonialismo, 
que Raymundo Faoro, valendo-se 
de categoria desenvolvida por Max 
Weber, utilizou para caracterizar a 
radiografia que fez da história e da 
realidade brasileira partindo de suas 
raízes portuguesas, em “Os Donos do 
Poder”, de 1958.

Os detentores de interesses 
especiais, além de capturar as políticas 
públicas em benefício próprio, tornam-
se barreiras poderosas ao processo, em 
que já estamos atrasados, de reformas 
institucionais e modernizadoras. Ao 

“O Brasil precisa caminhar confiante,(...) com os pés no 
chão e com determinação perseverante, fazendo coincidir 
ideal e pragmatismo, ética e eficiência”. Ex-ministro da 
Fazenda e atual presidente da Comissão de Ética Pública 
da Presidência da República, Marcilio Marques Moreira 
aponta desafios para implementação de políticas públicas.

Políticas públicas: 
desafios à implementação

apelarem aos beneficiários desses 
interesses, usualmente minorias de 
alto poder vocal e de fácil organização 
em torno de privilégios muitas vezes 
espúrios, travestidos em “direitos 
adquiridos”, costumam ser capazes 
de derrotar políticas públicas que 
beneficiariam, no longo prazo e de 
maneira difusa, maiorias de difícil 
mobilização e de baixo potencial 
de vocalização, como, por exemplo, 
a população infantil e até gerações 
futuras, que acabam desprivilegiadas 
e encontram poucos defensores da 
justiça intergeracional.

Igualmente nefasta é outra 
característica de nossa vida política 
– traço particularmente reforçado nos 
momentos da alternância de poder 
inerentes aos regimes democráticos   
– a de sucumbir à tentação da 
descontinuidade de políticas públicas. 
Estas passam a servir aos objetivos 
dos governantes de ocasião, em vez 
de serem concebidas para servir aos 
objetivos e interesses permanentes do 
Estado e da sociedade civil, isto é, à 
consecução do bem comum, em vez 
da hegemonia e permanência no poder 
desta ou daquela corrente política.

A descontinuidade solapa a 
possibilidade de qualquer política 
pública atingir os objetivos a que se 

propõe. Mesmo políticas públicas 
bem articuladas, se não gozam de 
tempo necessário para produzir os 
frutos colimados, estão condenadas ao 
fracasso e nem sequer poderão servir 
de inspiração a iniciativas futuras, 
pois será impossível avaliar se o 
seu insucesso deveu-se à solução de 
continuidade a que foi submetida ou a 
equívocos inerentes à sua concepção.

Em contraste com essa evidência, 
a tentação do governante ou do 
administrador de anunciar o seu 
programa, o seu plano, ou sua pajelança, 
parece irresistível. Essa inclinação é tão 
forte que testemunhamos, ainda há 
pouco, o governo dar continuidade 
ao arcabouço de política macro-
econômica bem sucedido, e até mesmo 
de aprofundá-lo, ao mesmo tempo em 
que se gabava de ter inovado, como 
nunca antes neste país, e satanizava  
a “herança maldita” que lhe teria sido 
legada.

Um terceiro desafio a superar para 
assegurar eficácia às nossas políticas 
públicas se prende a uma realidade 
em parte atrelada aos dois desafios 
anteriores, embora vistos de outro 
ângulo.

De fato, segundo alguns argutos 
observadores do desempenho de nossas 
políticas públicas, temos em muitas 

O

Marcilio Marques Moreira
Presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República
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instâncias sido capazes de concebê-
las com acerto e até com louvável 
“engenho e arte”.

Em termos de concepção podemos, 
portanto, aspirar a um grau entre 
aceitável e bom. Em contraste, nossa 
performance, em termos de execução, 
tem sido sofrível, e em termos de 
avaliação, ainda mais decepcionante.

É óbvio que a boa execução de 
políticas públicas é essencial à sua 
efetividade. Para assegurá-la, a sua 
correta e tempestiva avaliação é fator 
indispensável. Só assim, a experiência 
de acertos e erros poderá ser aproveitada 
na concepção de novos programas e na 
redireção de políticas públicas em 
andamento.

Toda  pol í t i ca  públ ica  não 
suficientemente testada, seja no campo 
econômico, social, cultural ou outro, 
revela traços que a assemelham ao 
que Albert Hirshman distinguiu em 
projetos-piloto: a concepção desses 
projetos, inclusive quanto ao foco,  aos 
alvos e às metas a atingir, ainda não 
oferece total clareza. Em conseqüência, 
está sujeita a correções gradativas no 
curso de sua execução.

Ocorre que o rumo, a intensidade, 
a forma dessas correções dependem de 

uma contínua avaliação do respectivo 
desempenho e de uma alta capacidade 
de feedback entre acertos e erros, de um 
lado, e ações corretivas, de outro.

Esse processo de feedback exige 
capacidade de observação objetiva, 
a fim de captar informações corretas 
sobre as evidências fáticas  - la veritá 
effetuale della cosa, diria Maquiavel 
– e de transformá-las em conhecimento 
útil que “informará” a manutenção de 
rumos ou sua redireção.

A experiência entre nós nos ensina, 
entretanto, que muitas vezes ficamos 
prisioneiros de mitos do passado (os 
da década de cinqüenta e sessenta 
estão muito em voga pelo atual 
ressurgimento do pensamento neo-
populista). Tornamo-nos, assim, opacos 
aos desafios do presente e, ainda 
mais, às oportunidades promissoras 
do futuro.

A duras penas aprendemos a 
a d m i n i s t r a r  c r i s e s  ( c o m o  a s 
decorrentes da dívida externa e da 
inflação renitente), mas não temos 
sido capazes de desaprender mitos 
anquilosados.

Em conseqüência, não temos sido 
capazes de aproveitar oportunidades, 
como a que nos tem sido oferecida há 

cinco anos pelo mundo globalizado 
imerso em boom de crescimento 
inédito, matérias-primas em alta e 
liquidez abundante.

Encontramo-nos, portanto, no 
momento, em encruzilhada entre a 
perseverança, grande virtude Paulina 
(Rom. 5, 3-5), no caminho de reformas 
institucionais inadiáveis e decisões 
modernizadoras que já tardam, e 
a volta a mitos ultrapassados, que 
apesar de já terem demonstrado sua 
ineficácia aqui, assim como mundo 
afora, são ainda capazes de atrair 
corações e mentes ao prometerem 
caminhos nunca antes navegados, 
satisfação imediata e popularidade a 
baixo custo. São, entretanto, como nos 
lembrava San Tiago, “deslealdades à 
história”, condenadas como tal à 
efemeridade.

O Brasil precisa caminhar confiante, 
olhando para o alto, mas de maneira 
realista, com os pés no chão e com 
determinação perseverante, fazendo 
coincidir ideal e pragmatismo, ética e 
eficiência, pressupostos indispensáveis 
à adoção, manutenção e, se necessário, 
redireção de políticas públicas, 
que venham a beneficiar todos os 
brasileiros.

“
”

A descontinuidade solapa a possibilidade de qualquer 
política pública atingir os objetivos a que se propõe. 
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Como	membro	da	Comissão	
de	 Ética	Pública	da	Presidência	da	
república,	qual	seria	sua	definição	para	
Ética,	Moral	e	direito?	
hermann	 Assis	 Baeta	 -	 Na minha 
opinião, o Direito é o conjunto de 
normas e regras coativamente impostas 
à sociedade. A Moral decorre de um 
comportamento correto no conjunto dos 
costumes prevalecentes na sociedade, 
tendo em vista o que é dado como certo 
ou errado. A Ética diz respeito a um 
padrão de comportamento de extrema 
correção.

Qual	a	 importância	da	ética	e	do	
compromisso	 do	 servidor	 público	
para	 desenvolvimento	 do	 país	 e	 da	
administração	pública	?	

O servidor público deve pautar-se 
de acordo com os objetivos traçados 
pela Administração, podendo até 
mesmo ir além desse comportamento, 
objetivando contribuir no sentido 
da satisfação pessoal da clientela da 
administração, buscando resultados 
mais eficazes e satisfatórios para o 
desenvolvimento da instituição a que 
serve, contribuindo, automaticamente, 
para o desenvolvimento do país.

Como	podemos	avaliar	o	custo	da	
falta	de	ética	para	a	sociedade?

Resulta na criação de comportamentos 
violentos e desorganizadores da estrutura 

Ética e compromisso no 
serviço público

Membro da Comissão de Ética Pública da Presidência  
da República, o advogado Hermann Assis Baeta,  
ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB, responde, em entrevista à Revista TCMRJ, questões 
sobre a ética e o compromisso do servidor público.

Hermann Assis Baeta
Advogado

social. Quem mais sente e sofre as 
conseqüências de tal comportamento 
são as classes sociais menos favorecidas, 
isto é, as camadas sociais mais pobres da 
população. 

Considerando	que	é	dever	do	servidor	
público	“ser	 leal	às	 instituições	a	que	
servir”,	o	que	é	ser	leal	à	instituição?	

Ser leal à instituição é estabelecer 
comportamentos condignos com o 
bem comum, é o indivíduo comportar-
se sempre de acordo com padrões de 
correção e dignidade humana, não 
ultrapassando os limites do bem. No caso 
concreto do Servidor público, este deve 
estar permanentemente em sintonia com 
os objetivos da instituição a que serve, 
cumprindo fielmente as normas e regras 

baixadas para tal. O servidor público, na 
expressão rigorosa do termo, deve atentar 
para os objetivos institucionais, deles 
não se afastando em qualquer hipótese 
ou em qualquer circunstância.

Pode	o	servidor	público	ser	punido	
por	 ter	uma	conduta	 imoral,	se	a	 lei	
não	prevê	punição	para	tal	conduta?	
de	que	forma?	

O servidor público pode ser punido 
sim, por uma conduta imoral mesmo 
não estando previsto em lei, pois existem 
princípios orientadores dos servidores 
públicos que não são previstos em 
normas escritas, porém são inerentes 
e indispensáveis à Administração 
Pública. É preciso na hipótese, que o 
intérprete estabeleça uma interpretação 
coerente dentro da lógica dos preceitos 
fundamentais da Administração, podendo 
chegar-se até a uma censura pública, ou 
mesmo um afastamento temporário das 
atribuições do cargo. A falta de decoro 
também poderá caracterizar falta punível 
administrativamente.

Quais	os	principais	pontos	a	serem	
observados	 no	 Código	 de	 Ética	 do	
Servidor	Público?

Os principais pontos a serem 
destacados poderão ser o bom 
relacionamento e o comportamento 
honesto e incorruptível do servidor no 
trato da coisa pública. 

“

”

   O servidor
público deve 
atentar para 
os objetivos 

institucionais, deles 
não se afastando, 

em qualquer 
hipótese.



12 janeiro 2008 - n. 37    Revista TCMRJ   

o 
no

vo
 s

er
vi

do
r p

úb
lic

o Concurso Público: 
democratização da ascensão social?

nclusão social, remuneração 
satisfatória e estabilidade: 
empregos públicos apresentam 

vantagens inegáveis. Para todos? 
Os concursos públicos oferecem 
oportunidade de ascensão social 
ou apenas confirmam abismos de 
desigualdade? Quem será aprovado?

 Apesar de reconhecer “toda 
desigualdade, os certames intelectuais 
ainda fornecem oportunidades para os 
mais pobres ou detentores de alguma 
condição geradora de discriminação. 
No concurso, há alguma chance; (...) 
com certeza ainda melhor do que o 
provimento por indicações políticas 
ou como premiação por parentesco, ou 

qualquer sorte de relacionamento entre 
os agentes políticos e os escolhidos para 
preencherem os cargos”, observa.

Especialista em políticas públicas e 
governo, William Douglas acredita que, se 
os concursos resultarem bem-sucedidos, 
“teremos a oportunidade de eliminar 
a imagem do servidor mal educado e 
preguiçoso, do ‘cabide de emprego’ e do 
‘bico’ para se criar espécie de elite moral 
e de competência técnica”.

Confiante, Douglas afirma: “Se os 
servidores cumprirem seus deveres, as 
mudanças positivas são inexoráveis. 
Sem heroísmos nem exageros, sem 
‘jeitinhos’ nem ‘acertos’, apenas 
com jeito e acerto. (...) Creio na 

revolução gradual, amadurecida. (...) 
Prefiro a utopia sincera e pragmática 
à acomodação pessimista. Não é de 
minha natureza ficar quieto”.

No artigo, William Douglas também 
reune opiniões de “mestres da política” 
como John Kennedy, Roosevelt, 
Juscelino Kubitschek e Gandhi. Sob 
sugestão de Sun Tzu – “os espiões 
são os elementos mais importantes da 
guerra” – William Douglas conclama 
os servidores: “Os brasileiros estão 
cansados. Resta saber se irão se levantar 
para mudar algo. (...) Os servidores 
públicos, vindo de onde vierem, são 
parte do sistema e têm, principalmente 
em conjunto, muito poder”.

I

Em artigo para a  Revista TCMRJ, 
o juiz federal e professor mestre 
em Direito, William Douglas, 
apontou falhas do processo de 
seleção e discutiu possíveis perfis 
do servidor público.

1.	Introdução

concurso público, ao contrário 
de boa parte das pessoas e das 
empresas privadas, não olha 

cor, raça, religião, sexo, opção sexual, 
origem social, bairro... mas apenas a 
capacidade intelectual e emocional 
do candidato ao cargo. Como costumo 
dizer, citando um comercial da Reebok, 
“não importa de onde você vem, mas 
para onde vai; não importa quem você 
é, mas quem você quer ser”. 

I s t o  s e r v e  p a r a  t o d o s  o s 

discriminados, a começar pelos mais 
pobres, mas também para mulheres, 
negros, homossexuais etc. Só para 
citar um caso, na minha condição 
de militante do Educafro, ONG que 
provê ensino pré-vestibular para 
comunidades negras e carentes, 
acompanho de perto um dos dramas 
sociais do país. Recentemente, 
em palestra na Glaxo Smith-Kline, 
reparei a grande quantidade de 
negros no auditório. Indaguei sobre 

a existência de alguma política de 
ação afirmativa e a surpreendente 
resposta foi que não, que eles apenas 
não eliminavam alguém por causa de 
sua cor. Para quem sabe que algumas 
empresas fazem pequenas marcas nas 
provas de socialmente discriminados 
(mulheres, negros, homossexuais 
etc), para reprová-los, tive orgulho da 
conduta de tal empresa. Nesse passo, 
o concurso “olha” se o candidato fez 
o “x” no lugar certo, ou escreveu a 

O

William Douglas
Juiz Federal
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ão razões como essas que 
fizeram de mim um “fã” do 
concurso público, pelo que ele 

faz pelas pessoas e pelo país e pela 
democratização da ascensão social. 
Não que não reconheça no sistema 
falhas e riscos sérios, ou que considere 
o concurso a panacéia de todos os 
males do país. O concurso precisa de 
correções, de uma lei nacional, de maior 
fiscalização, do aperfeiçoamento do 
sistema de avaliação, de proteção contra 

resposta correta, e pronto.  
Quando adolescente,  já  fui 

discriminado várias vezes por vir do 
bairro pobre, ou por ser evangélico, 
e até por ser muito estudioso, mas 
encontrei no concurso um espaço 
onde não seria discriminado... e 

onde poderia fazer algo contra a 
discriminação e a injustiça. 

Nesse passo, Martin Luther King 
Jr já afirmava o sonho de que seus 
filhos não fossem julgados pela cor 
de sua pele mas pela nobreza do seu 
caráter. Ou, como diz Che, pelo brilho 

dos olhos. Sempre gostei de, como diz 
a propaganda, ser avaliado não pela 
origem, mas pelo desejo; não pela 
condição atual, mas pela vontade. 
Pelo “quem você quer ser” e, claro, 
pela disposição em pagar o preço 
necessário para sê-lo. 

uem você quer ser. Para 
ser servidor, é preciso um 
longo e trabalhoso processo 

de amadurecimento intelectual e 
emocional, onde não só deve ser o 
conteúdo programático constante 
do Edital, mas principalmente os 
caminhos e formas para lidar com a 
pressão da vida cotidiana enquanto 
se estuda, a se organizar, a estudar 
com eficiência, a fazer provas (técnica 
diferente da mera assimilação do 
conhecimento) e, claro, a persistência 
e fibra necessárias para ficar nesse 
“sistema” o tempo suficiente para 
colher os resultados pretendidos. Entre 
as virtudes inclui-se a resistência aos 
concursos anulados, às notícias de 
fraudes, às elevadas taxas de inscrição, 
ao constante risco do nepotismo, do 
fisiologismo e dos interesses eleitorais 
superarem o interesse público em 
desfavor do concurso público como 
meio principal e quase exclusivo para 
ingresso no serviço público. 

Talvez algum leitor esteja se 
questionando sobre a larga vantagem 
que os ricos, abastados, poderosos 

etc tenham na preparação para os 
concursos. É fato. O mesmo acontece 
nos vestibulares, onde os filhos da 
classe média e alta possuem grande 
vantagem sobre os mais pobres. É 
fato. Mas também é fato que – apesar 
de toda a desigualdade – o vestibular, 
o concurso e os certames intelectuais 
ainda fornecem oportunidades para os 
mais pobres ou detentores de alguma 
condição geradora de discriminação. 
Em alguns lugares, a chance de 
uma pessoa pobre conseguir seu 
“lugar ao sol”, sua oportunidade, é 
simplesmente zero. No concurso, há 
alguma chance.  

Recentemente lemos no jornal O 
Estado de São Paulo sobre um motorista 
do Tribunal de Justiça que foi aprovado 
no concurso para Juiz de Direito. Até há 
pouco minha Juíza Substituta na 4a Vara 
Federal de Niterói, agora promovida 
a Titular,  era uma mulher baixinha, 
negra, ex-moradora de favela, ex-
empregada doméstica, ex-telefonista da 
Telerj, ex-funcionária da Justiça Federal. 
Uma mulher de fibra. Em suma, com 
todas as dificuldades, o fato é que o 

concurso permite uma extraordinária 
mobilidade social. Em poucos anos, 
uma pessoa pode sair da classe C, D 
ou E e ser guindada, pelo esforço e 
dedicação, à classe A ou B. Mais que 
isso, está demonstrado que quando uma 
pessoa consegue realizar esse feito, esse 
resultado repercute na auto-imagem e 
na estima não só dela mas das pessoas ao 
redor, na família, no bairro, criando um 
efeito exponencial. Isso sem mencionar 
a redistribuição de renda. 

Pessoas pobres têm conseguido 
sucesso mediante forte sacrifício 
pessoal, que é recompensado a ponto 
de afirmarmos que “não passar” é 
mais difícil, doloroso e trabalhoso do 
que pagar o preço para fazê-lo. Mais 
recentemente, através da iniciativa de 
diversas pessoas e instituições, tem 
havido maior apoio para que as pessoas 
pobres tenham acesso à oportunidade 
de estudar e fazer concursos. O 
concurso, nesse sentido, é espetacular 
pois o sucesso nesse projeto oferece 
de imediato remuneração, status, 
estabilidade e um considerável grau 
de inclusão pessoal e familiar.

2.	ACESSIBILIdAdE	AoS	CArGoS	PÚBLICoS	E	dIFErEnCIAção	SoCIAL

3.	VAntAGEnS	E	dESVAntAGEnS	do	AtuAL	SIStEMA	dE	ConCurSoS	PÚBLICoS

Q

S fraudes, de maior divulgação social... 
mas com certeza ainda é melhor do que 
o provimento por indicações políticas 
ou como premiação por parentesco, ou 
qualquer sorte de relacionamento entre 
os agentes políticos e os escolhidos 
para preencherem os cargos. E entre 
as evoluções do concurso e do serviço 
público está a melhor observação dos 
atributos morais e éticos, a simplificação 
do sistema de depuração dos quadros, 
aí entendida a demissão dos maus 

servidores, desde os corruptos até 
aqueles que não produzem, ou seja, 
não retornam para a sociedade a grande 
quantidade de justas prerrogativas e 
privilégios que têm, mas que só são 
justas enquanto atreladas à um grau 
mínimo de eficiência, honestidade e 
produtividade.  

O atual momento de grande 
renovação dos quadros do serviço 
público deve ser aproveitado como 
oportunidade para mudar a cara e o jeito 
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e controle, do estabelecimento de metas 
e da premiação/ punição pelos resultados 
havidos, teremos a oportunidade de 
eliminar a imagem do servidor mal 
educado e preguiçoso, do “cabide de 
emprego” e do “bico” para se criar 
espécie de elite moral e de competência 
técnica. Isso é perfeitamente factível. 
Estamos convencidos de que boa parte 
dos problemas da aviação civil não 
ocorreria se os gestores do setor fossem 
profissionalizados. Estamos convencidos 
de que será muito alto o custo do êxodo 
de bons profissionais da Petrobrás, que 
vêm sendo rotineiramente substituídos 
por políticos que nada entendem de 

produção de petróleo e gás. Ou seja, 
ainda existem escolhas sérias e graves 
a serem feitas pelos governantes e pela 
sociedade, e entre elas está a qualidade 
dos seus servidores. 

Entendemos ainda que, a comparar 
nosso serviço público e nossa demanda 
social com o resto do mundo, há 
ainda lugar para muito crescimento na 
quantidade de cargos públicos e que a 
criação e preenchimento dos mesmos 
gera retorno, inclusive financeiro, mais 
que justificável. Bons fiscais, advogados, 
policiais, professores, médicos etc geram 
lucro para o país, na mais pura acepção 
da palavra. Pena que os governantes 
ainda não tenham percebido isso. 

Paralelamente com o andamento do 
sistema “concursos” é preciso trabalhar 
bem as ações afirmativas públicas e as 
iniciativas particulares para acelerar 
o processo de inclusão social, em 
especial a inclusão na possibilidade 
de crescimento. Os planos de auxílio 
financeiro aos mais pobres têm seu lugar, 
até pela criação de uma base de dados, 
mas não pode ser olvidado o estímulo ao 
crescimento pessoal e da comunidade 
dentro de uma visão de geração de renda 
e de auto-sustentabilidade. 

 No caso do concurso público, cada 
pessoa aprovada passa a ser de imediato 
geradora de renda para si e para seu 
grupo social.

4.	ACESSo	dE	dEFICIEntES	FíSICoS,	EConôMICoS	E	MEntAIS	AoS	CArGoS	PÚBLICoS

5.	outro	VIÉS	dA	dEMoCrAtIzAção	dA	ASCEnSão	SoCIAL

inda a ser objeto de cuidado 
está o desenvolvimento 
de meios para permitir 

que os não tão capazes, nem tão 
esforçados, tenham possibilidade de 
aproveitamento no serviço público. 
Entendemos que esta atividade não 
pode ser apenas dos mais capazes, mas 
que precisam ser criados mecanismos 
para atender a uma gama maior de 
pessoas. Esse conceito já é aplicado aos 
deficientes físicos, através da reserva 
de vagas, mas ainda é insuficiente para 
atender aos deficientes econômicos 
e mentais, considerando-se que no 
último caso há graus de deficiência que 

permitem a realização de atividades 
mais simples. 

Com o intuito de providenciar 
acesso de todos, um primeiro passo é 
o acesso à educação geral e, de modo 
mais específico, acesso das pessoas 
mais pobres ou discriminadas à 
preparação adequada e suficiente 
para obterem sucesso nas provas e 
concursos. Nesse passo, vale dizer que 
a grande disputa pelos cargos, mercê 
das vantagens do serviço público, 
vem forçando a um grau exagerado 
de cobrança, incompatível com os 
cargos almejados. Para resolver estes 
dilemas existem soluções pouco 

ortodoxas, mas que nos parecem 
interessantes, como o sorteio da vaga 
entre os aprovados e a definição de 
“faixas concorrenciais”, de forma a 
prestigiar os mais necessitados ou ao 
menos de forma a evitar que os mais 
aptos concorram com os menos aptos, 
criando uma distorção prejudicial à 
coletividade. Nesse particular, pessoas 
com formação muito superior ao do 
cargo pretendido tendem a, em pouco 
tempo, estarem desestimuladas, em 
prejuízo do interesse público. Mas 
estas questões são complexas e não 
pertencem ao escopo principal desse 
breve artigo.  

s pessoas em geral identificam 
de imediato o concurso como 
uma forma de ascensão social, 

mas apenas de modo parcial. Todos 
percebem que o aprovado no concurso 
tem ascensão social imediata. Contudo, 
entendemos que a grande ascensão 
proporcionada pelo concurso é em dois 
tempos, é reflexa. A melhoria recente da 
arrecadação federal e as operações da 
Polícia Federal podem ser imputadas, em 
boa parte, ao sangue novo e à disposição 
dos concursados aprovados nos anos 
recentes. Competentes, dedicados, sem 

vinculação política... em suma, com 
massa crítica e vontade de fazer bem 
feito seu serviço. 

Um bom servidor em atuação 
aumenta a arrecadação, diminui o 
desperdício de dinheiro público, 
influencia positivamente no chamado 
“Custo-Brasil”, melhora a qualidade 
de vida dos destinatários do serviço 
prestado e assim por diante. Ou seja, 
um bom servidor favorece muito mais 
do que sua própria conta bancária. 

Um trabalho adequado, para o qual 
não é preciso fazer nenhum milagre 

nem reinventar-se a pólvora ou a roda, 
pode fazer com que os servidores 
públicos se transformem em um potente 
instrumento da democracia, da justiça 
e da igualdade. 

Um país justo e decente não se faz 
apenas com bons servidores públicos, 
mas igualmente não pode deles 
prescindir. Precisamos de empresários, 
de empreendedores, de cientistas, de 
engenheiros, de artistas... mas precisamos 
tanto quanto e especialmente de uma 
nova elite de servidores, competentes, 
motivados e atuantes. 

A

A
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eliminação do “retrabalho” e outras 
soluções simples e mesmo baratas, 
em poucos anos reduzimos o acervo 
de 9.100 para 2.900 processos em 
andamento, sem nunca sacrificar o 
conceito de que precisamos produzir 
mas sem deixar de prestar o serviço-
fim, que é a tutela jurisdicional mais 
justa que pudermos oferecer.

Ainda nessa linha, o serviço público 
precisa aprender com a iniciativa 
privada os conceitos de produtividade 
e lucro, bem entendido o “lucro” 
como a prestação do serviço devido 
da forma melhor, mais rápida e mais 
econômica, desde que atendido seu 
fim. O serviço público precisa perder 
o medo de ser eficiente e “lucrativo”. A 

4a Vara Federal de Niterói, onde existe 
uma equipe de servidores motivados 
e competentes, tem sido premiada 
por sua produtividade e realizações 
exatamente porque lá investimos nas 
pessoas e no aprendizado do que a 
iniciativa privada tem a ensinar para 
quem deseja servir bem ao público. Com 
confiança, delegação, treinamento, 

6.	A	IndIGnAção	doS	PoBrES

7.	Sun	tzu	E	A	dEFESA	doS	IntErESSES	do	PAíS

combate à corrupção e ao 
comodismo é importante, 
mas reconhecemos que nada é 

mais eficiente do que a decisão pessoal 
e interna do próprio servidor sobre 
quem ele quer ser. Se ele precisou 
querer ser alguém (um servidor) para 
ser aprovado, precisará novamente 
querer ser alguém (um bom servidor) 
para ser produtivo e probo, para ser 
educado e eficiente. O fato é que ainda 
hoje vivemos uma terrível realidade, 
qual seja a de que salvo raras exceções, 
o servidor ainda trabalha se quiser. Essa 
situação tende a melhorar com o tempo 
e com a mudança da cultura, mas ainda 
é endêmica. 

Nesse ponto, tenho uma firme 
esperança. E, em rápida digressão, 

informo que não é esperança surgida 
do nada, mas da observação de anos 
e anos no serviço público. Minha 
esperança é de que aqueles menos 
afortunados, os discriminados, até os 
desvalidos (se formos capazes de inseri-
los no serviço público) trarão consigo, 
em sua carga genética, em seu DNA 
pessoal e profissional, um incômodo 
com a injustiça, uma certa e merecida 
e admirável e necessária indignação 
com a fome, com a distribuição de 
renda, com a exploração, contra todas 
as coisas que de um jeito ou de outro 
lhe cortaram a carne da alma enquanto 
“vinham vindo” para o serviço público. 
Tenho a esperança de que tragam 
consigo uma repulsa pessoal ao mau 
servidor, ao mau governo, ao mau 

atendimento, ao mau país.  
Então, se soubermos aproveitar 

bem essa indignação, se soubermos 
transformá-la em bons serviços ao 
país, então o concurso, que primeiro 
oportunizou o ingresso de alguns 
5 a 15% da população nos cargos, 
então em seguida o concurso (se 
bem administrado, inclusive após a 
aprovação e posse) oferecerá aos 100% 
de brasileiros uma máquina eficiente 
e que finalmente poderá cumprir as 
determinações da Carta Republicana. 
Se soubermos transformar a rebelião 
contra a injustiça numa atuação correta 
e proba contra a injustiça, ofereceremos 
a mais sublime das vinganças a um 
povo que ainda é pobre, ainda é vítima, 
ainda é oprimido. 

O

E m análise  que f iz  dos 
ensinamentos de Sun Tzu 
aplicados à preparação para 

provas e concursos (“A arte da guerra 
para concursos”, Ed. Campus/Elsevier), 
concluo citando as palavras do grande 
comandante:   “Lembra-te que defendes 
não interesses pessoais, mas os do teu 
país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas 
qualidades e teus defeitos influem 
igualmente no ânimo daqueles que 
representas. Teus menores erros têm 
sempre nefastas conseqüências”. Em 
manifestação recente, no Dia do Servidor, 
o Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral, disse claramente 
que as expectativas do povo de um país 
mais justo repousam em grande medida 
na atuação dos servidores públicos. 

Se conseguirmos internalizar nos 
servidores o fato de que o país (União, 
Estado, Município) já concede boas 
coisas aos servidores públicos, e elas 
não só são justas como ainda podem 
ser aperfeiçoadas, mas que o servidor 
deve retornar à sociedade o que tem 
de vantagens, garantias e prerrogativas, 
a democracia e a ascensão social terá 
grande tento marcado a seu favor.  

Hoje já  existe uma grande 
quantidade de servidores, antigos e 
recém-empossados, que pensam dessa 
maneira. Estamos em uma guerra 
para decidir qual grupo de servidores 
públicos vai prevalecer como a “cara” 
do funcionalismo nesse início de novo 
milênio. Os que se servem do público 
versus os que servem ao público. E 

como ainda temos muitos acomodados 
e sanguessugas, posso dizer que está em 
curso uma silenciosa “revolução”. Tenho 
medo de falar nela e parecer piegas, 
mas ou corro o risco ou fico quieto. Eu 
sinto falta de mais pessoas crendo e 
trabalhando por dias melhores. Como 
disse Martin Luther King Jr, o problema 
não é a ação dos maus mas a omissão dos 
que deviam fazer alguma coisa pelo bem. 
Não sou santo, nem perfeito, mas quero 
um país melhor e creio que as pessoas de 
bem são maioria. Acho possível mudar 
alguma coisa. A vida seria muito ruim 
sem essa expectativa-possibilidade. 

Não tenho medo, porém, de me 
acusarem de pregar uma utopia. Prefiro a 
utopia sincera e pragmática à acomodação 
pessimista. Não é de minha natureza 
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outras que se concretizaram. Daí, vinda 
de uma maioria silenciosa e que deseja o 
bem, vinda de diversos estratos sociais, 
entre os quais o poderoso conjunto 
dos servidores públicos, creio em uma 
mudança cultural, ética e de valores que 
se sustente numa evolução coletiva. Uma 
revolução silenciosa e invencível. 

Creio nesse tipo de mudança e vejo 
sinais de seu desenvolvimento, de forma 
clandestina e silenciosa, nas tramas 
teciduais deste país. Quero viver para 
vê-la prevalecer e por fim poder soltar 
meu riso. Acho que os brasileiros estão 
cansados. Resta saber se irão se levantar 
para mudar algo. Não uma mudança 
sangrenta ou repentina, mas natural 
e feita sem salvadores nem gênios. 
Creio muito na revolução gradual, 
amadurecida.  

Não concordo com o “sistema” e me 
faria muito gosto vê-lo destruído. É um 
sistema injusto e ele é o grande e real 
inimigo. Todavia, o sistema é poderoso e só 
com poder é possível subjugá-lo e bani-lo. 
E, claro, como qualquer guerrilheiro sabe, 
o melhor lugar para combater um sistema 
é dentro dele. Sun Tzu, por exemplo, dizia 
que os espiões “são os elementos mais 
importantes de uma guerra”. 

Os servidores públicos, vindo de 
onde vierem, são parte do sistema e 
têm, principalmente em conjunto, 
muito poder. Mesmo que venham dos 
escalões mais abastados, bem pode ser 
que tenham interesse em “fazer a coisa 
certa”, até porque a miséria e violência 
estão em um ponto que colocam em 
risco a sociedade e as regalias dos mais 
ricos.   Se, por qualquer motivo (inclusive 
o medo da demissão), os servidores 
cumprirem seus deveres, as mudanças 
positivas são inexoráveis. Sem heroísmos 
nem exageros, embora ser bom e honrado 
me pareça uma forma de heroísmo. E 
também sem “jeitinhos” e sem “acertos”, 
apenas com jeito e acerto. Servidores 
normais, comuns, resultarão em um país 
mais justo e digno: agirão com correção 
e serão, à medida que cada vez mais 
numerosos, invencíveis. Uma elite, na 
mais digna acepção do termo. 

Desejo uma revolução, silenciosa, 
construída aos poucos por um novo 

exército. Um exército de guerreiros 
treinados, competentes, disciplinados e 
de fibra. Fibra que foi necessária para a 
aprovação e que será necessária, em outro 
formato, para o cotidiano. Pode parecer 
utopia, mas creio mesmo na revolução 
que começa no metro quadrado que cada 
um ocupa. 

Se me permite, sugiro que se aliste de 
forma simples e sóbria na guerra por dias 
mais justos. Isso lhe trará alguns dilemas, 
mas bastante auto-realização e sentido 
de existência e serviço. Confio no que a 
Bíblia diz: “os	que	trabalham	para	o	bem	
dos	outros	encontrarão	a	 felicidade” 
(Provérbios 12:20, NTLH).

Você, servidor, é poderoso. E, se 
estivermos unidos num mesmo projeto, 
cada um fazendo a sua parte, seremos 
mais poderosos do que os mais admiráveis 
exércitos da história de todas as guerras. 
Um novo exército. Uma nova revolução. 
A melhor de todas. Uma revolução que 
é possível. A história mostra desafios 
de monta superados, revoluções bem-
sucedidas porque feitas pelo povo. 

Viajo bastante pelo exterior e me 
incomoda profundamente o quanto nos 
acomodamos com pouco, em um país tão 
rico. O quanto aceitamos tanta miséria, 
exploração e distribuição de renda 
iníqua. Mudar isso é uma guerra. Esse 
é um desafio, e ele vale a pena porque 
diz respeito a nosso lugar e ao nosso 
tempo. Se o vencermos, poderemos dizer, 
como Paulo: “combati o bom combate”. 
E, se não lograrmos êxito, ao menos 
teremos dado nossa contribuição, tal 
como Moisés, que não pisou na Terra 
Prometida, mas a viu ao longe. 

Juscelino Kubitschek, por exemplo, 
disse: “Deste Planalto Central, desta 
solidão que em breve se transformará 
em cérebro das mais altas decisões 
nacionais, lanço os olhos mais uma vez 
sobre o amanhã do meu País e antevejo 
esta alvorada, com	fé	 inquebrantável	
e	uma	confiança	sem	 limites	no	seu	
grande	destino.” (g.n.)

Acho que podemos lançar os olhos 
mais uma vez sobre o amanhã de nosso 
país para ver essa desejada alvorada, e 
fazer isso com fé inquebrantável e uma 
confiança sem limites no seu grande 
destino. E, ao colocar em prática a 

revolução, não só ousar sonhar, mas 
ousar realizar a nossa parte. Eu tenho 
fé num país mais decente e sugiro que 
você tenha fé: em Deus, em si mesmo, 
no serviço público e no país.  

Ajude a pôr nosso mundo em ordem. 
Creio que os servidores podem fazer uma 
revolução no serviço público, a começar 
pelo metro quadrado que cada um 
ocupa. Falo mais sobre isso na   página 
www.revolucao.info, mas sugiro cinco 
compromissos pessoais para ajudar na 
revolução. Digo “pessoais” porque não é 
algo que dependa de um líder, cada um 
pode ser seu próprio líder. 

Eis 5 passos simples que, se aplicados, 
podem gerar mudanças extraordinárias: 
1	–	Ser	um	bom	Servidor	Público
Faça o que você espera que seja feito por 
um bom servidor
2	–	tratar	o	público	com	educação	e	
respeito
Seja gentil e educado com o público. 
Afinal, ele é o nosso patrão.  
3	–	Melhorar	a	operação
Aumente sua produtividade. Faça o que 
tem de ser feito de um jeito melhor, mais 
rápido e mais barato para a população 
e o país.
4	–	Ser	proativo
Não fique esperando soluções externas 
(leis, orçamentos, meios etc.). “Faça o que 
você pode, com o que tem e onde você 
está.” – Teddy Roosevelt.
5	–	Ser	honesto
É fácil acabar com a corrupção no Serviço 
Público: basta não participar dela.

Se você for um bom servidor, 
estaremos no caminho certo. Como 
disse Gandhi: “Seja a mudança que quer 
ver no mundo”. Você já terá uma série de 
vantagens. Ninguém melhor que você, 
então, para ouvir o conselho de John F. 
Kennedy: “Não pergunte o que o seu país 
pode fazer por você. Pergunte o que você 
pode fazer pelo seu país.”

Peço desculpas por citar, nesta 
conclusão, sonhos, fé e uma sublevação. 
É que acredito nas palavras e no poder que 
elas transmitem. Convido cada leitor a ser 
instrumento de dias melhores para um 
lugar onde nós mesmos, e nossos filhos, 
moramos. Convido o leitor a ser, modesto 
mas firme, soldado de um novo tempo. 

A revolução virá.
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 Valmir Campelo
Ministro do Tribunal de Contas da União

Capacitação e valorização dos gestores 
públicos e dos auditores governamentais 
para o exercício de suas funções

m dos grandes desafios das 
modernas corporações reside 
na dificuldade em manter seus 

corpos técnicos permanentemente 
preparados para o enfrentamento dos 
obstáculos cotidianos. 

Essa é uma realidade que é 
vivenciada tanto pelas empresas 
privadas quanto pelos órgãos que 
integram o setor público. Os diferentes 
interesses, estratégias de colocação 
de produtos ou áreas de atuação 
não se mostram particularmente 
relevantes para constituir diferenciais 
que possibilitem o afastamento 
da  problemát ica  inic ia lmente 
apresentada.

De outra sorte, a dinâmica das 
relações do mundo contemporâneo, 
em que se est ima que todo o 
conhecimento da humanidade 
seja duplicado a cada cinco anos, 
não permite que as entidades se 
acomodem calcadas na premissa 
de que já adquiriram suficiente 
conhecimento organizacional ou 
que as pessoas que as integram 
dominam habilidades e competências 
duradouras e imutáveis.

As  inovações  tecnológ icas 
introduzidas nas organizações 

U

Para o Ministro Valmir Campelo, o aprendizado tem de 
ocorrer de forma concomitante ao processo de mudanças. A 
dinâmica das relações do mundo contemporâneo não permite 
que as entidades se acomodem calcadas na premissa de 
que já adquiriram suficiente conhecimento organizacional 
ou que as pessoas que as integram dominam habilidades e 
competências duradouras e imutáveis.

p r o p o r c i o n a r a m  i n d u b i t á v e l 
ganho quantitativo e qualitativo 
na formulação e entrega de seus 
produtos. Não obstante, trouxeram 
como conseqüência inesperada 
o desconforto resultante de um 
constante processo de mudanças, 
uma vez que os ambientes internos 
não mais podem se apartar por 
completo das realidades externas que 
os cercam. A avaliação do ambiente 
externo, em vez de constituir apenas 
mais uma etapa no planejamento 
estratégico, transformou-se em 
condição de sobrevivência.

Ao longo de sua história, as 
entidades adaptaram-se à existência 
de um modelo relativamente rígido, 
em que as modificações nas situações 
de estabilidade constituídas não 
ocorriam a todo instante. Assim, 
o demorado intervalo de tempo 
existente entre cada um desses 
ciclos de modificações possibilitava 
a existência de um novo período de 
acomodação, fundado na gradual 
assimilação da nova realidade. Era 
nesse ambiente de acomodação que se 
ministravam as ações de aprendizado, 
que tinham por intuito induzir à 
adaptação e à conformação com essa 

nova realidade surgida. Adaptados 
e conformados os integrantes da 
organização, ressurgia a sensação de 
conforto. 

Nos dias atuais, esse modelo não 
mais é válido. As transformações já 
não ocorrem em ciclos, mas em um 
movimento contínuo que impede 
a existência de um período de 
acomodação. Assim, o aprendizado 
tem de ocorrer de forma concomitante 
ao processo de mudanças, pois deixou 
de objetivar a condução do corpo 
técnico a uma situação de adaptação 
e conformação à nova realidade, antes 
visa à manutenção da ordem em 
meio às mudanças e, mais ainda, à 
própria condução das transformações, 
passando a organização do pólo 
passivo (receptora das mudanças) 
para o pólo ativo (propulsora das 
mudanças).

Com efeito, a importância do 
investimento no capital humano das 
organizações modernas é tema cada 
vez mais recorrente. Foi-se o tempo 
em que a literatura especializada no 
gerenciamento de pessoas voltava-se 
exclusivamente para o campo das 
entidades privadas. 

Atualmente, as novas práticas 
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requeridas pela Administração 
Pública, em todo o mundo, com a 
introdução dos recentes conceitos de 
gerenciamento, redução da máquina 
administrativa e gestão por resultados, 
impõem o contínuo aprimoramento 
do contingente de cada organização 
estatal, aí incluídos servidores, 
dirigentes e autoridades. 

Com isso, não só os órgãos de 
controle, como também as unidades 
jur isdic ionadas   devem es tar 
alinhadas com essas tendências. 
Seus integrantes devem possuir a 
devida qualificação e submeter-se a 
contínuo processo de treinamento e 
capacitação.

Como visto, a dinâmica do mundo 
atual impossibilita a cristalização 
dos conhecimentos, fazendo-se 
necessária a revisão ininterrupta das 
técnicas e conceitos aplicados pelos 
diversos profissionais do setor, o que 
será obtido mediante a realização 
periódica de cursos de atualização e 
de intercâmbio de experiências.

E ante esse quadro de constante 
aprimoramento e permanente e 
exclusiva dedicação, é imprescindível 
que tais profissionais percebam 
remuneração compatível com seu 
nível de qualificação, o que assegurará 
a manutenção de seleto grupo de 
agentes públicos.

O  r i t m o  c r e s c e n t e  d o 
desenvolvimento tecnológico, a 
globalização econômica, as mudanças 
políticas no mundo, entre outros 
fatores, geram desafios para o setor 
público, cujas proporções ainda são 
desconhecidas.

Nesse contexto, a estrutura das 
organizações oficiais, a exemplo do 
que ocorre no setor privado, deve 
estar sempre aberta para se adaptar 
a essas mudanças, propiciando um 
salto qualitativo para o milênio que 
se inicia.

Sendo a finalidade primeira da 
administração governamental servir ao 
cidadão, entender as transformações 
por que passa a sociedade é o ponto 
de partida para a tentativa de delinear 
um modelo atualizado de gestão 

pública, voltado para os interesses 
da coletividade.

A  m o d e r n i z a ç ã o  h á  q u e 
ser incorporada ao ciclo vital de 
crescimento e maturidade das 
organizações públicas, de forma a 
representar efetiva evolução nos 
métodos de atuação  empregados 
por elas. 

Vivemos um momento marcado 
pela aceleração das mudanças 
tecnológicas  e  pela  crescente 
complexidade das relações sociais, 
tendo-se em conseqüência a elevação 
do grau de sofisticação dos processos 
produtivos e dos procedimentos 
administrativos.

Isso demanda um contínuo 
esforço de todas as unidades para 

se adaptarem a ambientes em 
permanente transformação.

A  a d o ç ã o  d e  t a l  p o s t u r a , 
indispensável para a sobrevivência 
de qualquer instituição, foi sentida 
em primeiro lugar pelas entidades 
privadas, em face da conjuntura 
competitiva com que a maioria delas 
se defronta diariamente.

Mais recentemente, também a 
Administração Pública despertou 
para a necessidade de se ajustar ao 
novo cenário, de forma a atender às 
crescentes demandas da sociedade 
por maior eficiência na aplicação 
dos recursos públicos, por melhoria 
na qualidade dos serviços prestados 
à  comunidade e  por  elevação 
dos padrões de desempenho dos 
servidores do Estado.

As providências quanto a isso 
devem ser  vistas  basicamente 
em dois níveis: um, buscando o 
aperfeiçoamento das estruturas 
administrativas e dos procedimentos 
de trabalho; outro, procurando o 
aprimoramento dos recursos humanos 
disponíveis.

Entendo ser esse o caminho que 
devemos seguir, se pretendemos 
continuar a enfrentar, com destreza, os 
desafios do século que se inicia e, por 
conseguinte, a merecer a confiança da 
sociedade. Portanto, é imperioso que 
toda a gestão governamental esteja em 
sintonia com esse novo cenário. 

Dessa forma é que, além do 
aperfeiçoamento da sua estrutura 
o r g a n i z a c i o n a l  e  d o s  s e u s 
procedimentos de trabalho, tanto 
os órgãos controladores quanto as 
unidades controladas devem procurar 
o aprimoramento dos recursos 
humanos de que dispõem.

Po r  n ã o  p o d e r e m  c o n t a r 
com esses meios na quantidade 
necessária, é cada vez mais urgente 
uma política de recursos humanos 
compensatória,  voltada para o 
desenvolvimento das capacidades 
e do nível de conhecimento dos 
servidores e dirigentes, oferecendo-
lhes formação abrangente capaz de 
alargar o seu saber, sem prejuízo da 

A modernização 
há que ser 

incorporada ao 
ciclo vital de 

crescimento e 
maturidade das 

organizações 
públicas, 

de forma a 
representar 

efetiva evolução 
nos métodos 
de atuação  

empregados por 
elas.
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especialização.
No caso dos Tribunais de Contas 

e dos órgãos de controle interno, o 
campo de atuação de seus agentes 
requer formação profissional em 
diversas áreas de qualificação, de 
forma a lhes permitir encontrar 
r e spos tas  adequadas  para  a s 
questões que lhes são submetidas 
cotidianamente e que abrangem os 
mais variados aspectos.

No Tribunal de Contas da União, 
a base de uma política nesse sentido 
é o Instituto Serzedello Corrêa, 
criado pela Lei Orgânica do TCU (nº 
8.443/92), em homenagem ao ilustre 
paraense Innocêncio Serzedello 
Corrêa, primeiro Ministro da Fazenda 
da República e personalidade notável 
na defesa da independência do 
Tribunal e na fiscalização das contas 
públicas.

Outra vertente vitoriosa no 
âmbito do TCU, com excelentes 
resu l tados  nesse  campo,  é  o 
mecanismo de celebração de acordos 
de cooperação com os diversos 
órgãos da Administração Pública, 
especialmente com os Tribunais 
de Contas do País, com o objetivo 
de promover o intercâmbio de 
informações, material bibliográfico, 
métodos e técnicas de trabalho e 
a cooperação técnico-científica e 
cultural, visando ao aperfeiçoamento 
das atividades desenvolvidas pelas 
unidades signatárias, bem como dos 
respectivos quadros funcionais.

Ao lado disso, cada vez mais se 
confirma no Tribunal a necessidade 
das ações de caráter pedagógico, 
orientando os administradores e 
contribuindo para o  bom e regular 
emprego dos recursos públicos.

Nesse sentido, importa lembrar a 
execução do Projeto “Diálogo Público: 
o Tribunal de Contas da União em 
Contato com a Administração e a 
Sociedade”. Ele é parte integrante 
do acordo de empréstimo BID/
TCU, com a cooperação técnica 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), 
e se propõe a estabelecer canais 
de comunicação com os gestores 

As novas práticas 
requeridas pela 
Administração 

Pública, em todo 
o mundo, com 
a introdução 
dos recentes 
conceitos de 

gerenciamento, 
redução da 
máquina 

administrativa 
e gestão por 
resultados, 
impõem o 
contínuo 

aprimoramento 
do contingente 

de cada 
organização 

estatal, aí 
incluídos 

servidores, 
dirigentes e 
autoridades.

“

”

públicos, o Congresso Nacional e a 
sociedade civil. 

Com idêntico propósito, estamos 
também intensificando a realização 
de palestras em órgãos e entidades, 
inclusive prefeituras, com vistas 
à disseminação de boas práticas 
de gestão, e providenciando a 
distribuição de cartilhas orientadoras 
aos Parlamentares, Governadores, 
Prefeitos e aos responsáveis pela 
execução de obras. 

A l i ás ,  a  nossa  publ icação 
denominada  “Obras  Públ icas 
– Recomendações Básicas para a 
Contratação e Fiscalização de Obras 
de Edificações Públicas” apresenta 
importantes subsídios para a gerência 
desse tipo de empreendimento, 
como: cuidados na licitação e 
execução, etapas corretas e principais 
irregularidades constatadas.

Por sua vez, o livrete “Sumário 
Executivo – Auditoria em Obras Públicas” 
descreve a sistemática de fiscalização do 
TCU e do Congresso Nacional, bem como 
os principais dispositivos legais que 
regulamentam o tema.

Em complementação a todo esse 
esforço de aprimoramento da gestão 
oficial, cumpre citar finalmente os 
programas que a Corte de Contas 
vem implementando com bastante 
sucesso, mediante o desenvolvimento 
de técnicas de educação a distância, 
com amplo acesso de todos os órgãos 
interessados, em que se destaca o 
curso de auditoria operacional.

D e n t r o  d e s s e  e n f o q u e ,  é 
interessante registrar por último que o 
Tribunal, para dar prosseguimento ao 
seu sistema de videoconferência, vem 
utilizando-se do Interlegis – programa 
destinado a promover a modernização 
e integração do Legislativo nas três 
esferas de governo  e que já possui 
um excelente sistema de interligação 
implantado e funcionando com 
sucesso –, para transmitir palestras, 
cursos e conferências, exercendo 
ação pedagógica para técnicos, 
Prefeitos e responsáveis pela guarda, 
gerenciamento ou administração de 
dinheiros, bens e valores públicos 
da União.
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Introdução

O PROMOEX e os programas 
de capacitação de servidores

Marco Antonio Scovino
Diretor da Secretaria de Controle Externo/TCMRJ 
Representante/Interlocutor do GT

gestores (prefeitos e governadores), 
agentes de controle interno, membros 
do Poder Judiciário (desembargadores), 
Ministério Público e a Sociedade (OAB, 
Universidade e Imprensa).

O  es tudo  reve lou  que  em 
todos os aspectos que envolviam o 
relacionamento do Tribunal de Contas 
com o cidadão comum, a avaliação 
negativa predominou sobre a avaliação 
positiva, onde o item que recebeu a 
pior avaliação foi o da comunicação 
de suas atribuições institucionais para 
os cidadãos, seguida pela “clareza da 
linguagem utilizada pelo TC para o 
cidadão comum”, considerada como 
inadequada/péssima. 

o	ProMoEX

O PROMOEX é resultado de um 
esforço coletivo dos membros da 
ATRICON, do IRB, do BID como credor, 
do MPOG como órgão responsável pela 
coordenação e supervisão da execução 
do programa e relacionamento com o 
BID,  da Secretaria do Tesouro Nacional 
como transferidor de recursos, do 
Grupo de Trabalho do PROMOEX – GT 
e dos representantes dos Tribunais 
de Contas, através de suas Unidades 
Executoras Locais – UELs, criadas em 
cada Tribunal, tendo como função 

Planejamento Orçamento e Gestão - 
MPOG e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, com o objetivo 
de avaliar a viabilidade do Programa e 
definir seu cronograma inicial. Ficou 
decidida, então, a contratação da 
Fundação Instituto de Administração 
da Universidade de São Paulo – FIA/
USP para a realização da pesquisa 
diagnóstica que serviria de base para 
o Programa. Nesse mesmo ano foi 
constituído um grupo composto de sete 
técnicos, denominado, posteriormente, 
de Grupo de Trabalho – GT do 
PROMOEX, para auxiliar e acompanhar 
a realização desta pesquisa em todo o 
país. Este ‘diagnóstico prévio’, teve 
como público-alvo o corpo técnico, 
dirigentes e presidentes dos Tribunais 
de Contas.

Em dezembro de 2003 houve um 
diagnóstico complementar, desta vez 
realizado pela Fundação Getúlio Vargas, 
com atores externos aos Tribunais de 
Contas dos estados e dos municípios 
brasileiros. O objetivo deste diagnóstico 
era conhecer a opinião de importantes 
atores públicos e sociais sobre o 
desempenho dos Tribunais de Contas e 
sobre perspectivas de aperfeiçoamento 
do trabalho realizado por estas 
instituições. Foram entrevistados 
parlamentares estaduais e municipais, 

e d i ç ã o  d a  L e i  d e 
Responsabilidade Fiscal, em 
maio de 2000, exigiu uma 

maior interação entre os Tribunais 
de Contas brasileiros, aliada ao 
crescimento de uma demanda por 
parte da sociedade quanto à maior 
visibilidade das ações governamentais 
que veio dar maior importância ao 
controle externo. Observou-se, por 
outro lado, que era urgente dotar os 
Tribunais de um instrumental mínimo 
para atendimento às novas atribuições, 
iniciando-se, assim, discussões sobre a 
modernização do sistema de controle 
externo brasileiro, concluindo-se pela 
adoção de um modelo que garantisse 
a adesão de todos os 33 Tribunais 
estaduais e municipais. 

BrEVE	hIStÓrICo

O PROMOEX – Programa de 
Modernização do Controle Externo 
dos Estados e dos Municípios deu 
seu primeiro passo, em julho de 
2001, com a realização da primeira 
reunião entre representantes da 
ATRICON - Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas, IRB - Instituto 
Ruy Barbosa, BNDES, Ministério do 

A
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básica atuar como unidades executoras 
dos Projetos, de forma articulada e 
coordenada com a UCP/MP.

Seu objetivo é modernizar e 
fortalecer o sistema de controle externo 
no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e encontra-se 
dividido em 2 fases, de três anos cada, 
com projetos múltiplos, executados 
de forma descentralizada por cada 
Tribunal de Contas sob a coordenação 
e  supervisão central izadas ,  a 
nível nacional, do Ministério do 
Planejamento.

Para garantir sua execução foi 
assinado um Contrato de Empréstimo 
firmado entre a União e o BID, que deu 
amparo a diversos convênios firmados 
entre esta e os Tribunais de Contas, 
onde os projetos são elaborados e 
executados pelos próprios Tribunais.

O valor total do programa, em duas 
fases, será de US$ 121.400.000,00, 
sendo 60% financiado pelo BID, 34% 
de contrapartida dos Tribunais de 
Contas e 6% da União.

MEtodoLoGIA	
E	LInhAS	dE	Ação

A fim de concatenar as ações, o 
programa foi dividido em componente 
nacional e local. Em nível nacional 
buscou-se: (a) o desenvolvimento 
de vínculos interinstitucionais 
entre os Tribunais e destes com o 

Governo Federal; (b) a redefinição 
dos procedimentos de controle 
externo com ênfase no cumprimento 
da LRF com a realização de foros 
técnicos e reuniões de trabalho 
para assegurar a harmonização e a 
implantação de conceitos comuns; 
(c) o desenvolvimento de políticas e 
gestão de soluções compartilhadas e 
de cooperação técnica.

Já o componente local visa: (a) 
fortalecer os vínculos interinstitucionais 
(melhorando a comunicação com o 
cidadão, simplificando a linguagem, 
melhorando a integração com os 
Poderes e Ministério Público); (b) 
aumentar a integração no ciclo da 
gestão governamental, através da 
implementação da auditoria para 
avaliação de programas, dentre outros; 
(c) a redefinição das metodologias, 
técnicas e procedimentos de controle 
externo,  com a ampliação do 
quantitativo e das áreas de auditoria, do 
acompanhamento do cumprimento das 
deliberações, do redesenho dos métodos 
e da reestruturação organizacional; 
(d) o planejamento estratégico e a 
modernização administrativa; (e) 
a incorporação da Tecnologia da 
Informação à fiscalização e a atualização 
do parque tecnológico; ( f) a adequação 
da política e gestão de pessoal com a 
instituição de sistemas permanentes de 
formação e treinamento, o incentivo à 
produtividade, etc.

E m  s u a  p r i m e i r a  f a s e ,  a s 
principais linhas de ação foram: 
a criação do portal dos Tribunais 
de Contas, o compartilhamento 
d e  c o n t r o l e s  i n f o r m a t i z a d o s 
sobre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e outros pontos de 
controle, comunicação institucional 
e integração com a sociedade, 
definição de parâmetros consensuais 
sobre a atuação dos Tribunais em 
áreas específicas e capacitação em 
Auditoria Operacional. 

Foram constituídos então, em nível 
nacional, quatro grupos de produtos 
para tratar sobre portal e rede dos TCs, 
programa de capacitação em auditoria 
operacional, controles informatizados 
referentes ao cumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a 
comunicação social; e quatro grupos 
de processos focando o Sistema de 
Gestão de Projetos (SGP) e Manual 
de Execução, capacitação para a 
realização de auditoria em contratos 
de empréstimos do BID, elaboração 
de termos de referência e licitações 
nacionais. 

A	AtuAção	do	tCMrJ

O Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, que através das 
Resoluções nº 310/05 e 311/05 
(alterada pela Res. nº 425/07) criou 
suas Unidades Executoras Locais - 
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UELs, vem participando ativamente 
destas  ações ,  a través  de seus 
coordenadores. Além de minha 
participação como Coordenador 
Geral, o programa conta com a 
participação dos técnicos Cláudio 
Sancho Mônica - Coordenador de 
Planejamento e Controle, Aluísio 
Gilvan de O. Martins -  Coordenador 
Administrativo-Financeiro,  Jaqueline 
Dias de Mello - Coordenador Técnico, 
Jairo Saldanha Rimes - Coordenador 
do Subcomponente Local 2.1 - 
Desenvolvimento de vínculos inter-
institucionais com outros Poderes e 
instituições dos três níveis de governo 
e com a sociedade; Marta Varela Silva 
- Coordenadora do Subcomponente 
Local 2.2 - Integração dos Tribunais 
de  Contas  no c ic lo  de  gestão 
governamental, Lucia Knoplech 
- Coordenadora do Subcomponente 
Local 2.3 - Redesenho dos métodos, 
t écn icas  e  p roced imentos  de 
Controle Externo, Carlos Augusto 
Pereira Werneck de Carvalho - 
Coordenador do Subcomponente 
Local 2.4 - Planejamento estratégico 
e aprimoramento gerencial, Rodolfo 
Luiz Pardo dos Santos - Coordenador 
dos Subcomponentes Nacionais e 
Coordenador do Subcomponente 

Local 2.5 - Desenvolvimento da 
política e da gestão da tecnologia de 
informação, Alexandre Angeli Cosme 
- Coordenador do Subcomponente 
Local 2.6 - Adequação da política e 

gestão de pessoal e Fernando Dantas 
Ruiz e Márcia Cristina de A. Wending 
do Núcleo de Apoio Administrativo 
e Logístico.

O TCMRJ participou, através de 
seus servidores, no (a):

Curso sobre normas de licitação 
internacional – Brasília – julho/05
O evento decorreu da necessidade 
de adaptação dos procedimentos 
de licitações dos TCs às normas 
internacionais do BID.
Fórum do Sistema Tribunais 
de Contas do Brasil – Salvador 
– julho/05
O Fórum teve como objetivo: 
(a )  for ta lecer  a  consciência 
da importância estratégica das 
a t iv idades  de  comunicação 
para cumprimento da missão 
constitucional dos Tribunais 
de Contas; (b) contribuir para a 
modernização e o aprimoramento 
das ações de comunicação a partir 
do conhecimento das políticas, 
diretrizes, prioridades, estrutura 
e funcionamento da área de 
comunicação social nos Tribunais 
de Contas em todo o país; (c) criar 
mecanismos para viabilizar ações 
conjuntas e maior integração entre 
as áreas de comunicação do Sistema 

•

•
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A realização 
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operacional, 
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modalidade deve 
ser implantada em 
pelo menos 75% 
dos Tribunais na  
primeira fase do 

programa.
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de Controle Externo do país.
I Fórum IRB/PROMOEX - - Belo 
Horizonte MG - julho/06
Tratou especificamente de pontos 
relacionados ao Portal e à Rede 
PROMOEX. 
Capaci tação  em Normas  de 
Aquisições - Brasília - DF ago/06 
II Fórum PROMOEX - São Paulo 
- SP - ago/06 

S e u  o b j e t i v o :  i d e n t i f i c a r 
processos de controle e definir o 
padrão necessário de dados para a 
efetivação dos pontos de controle 
da LRF, elaborar documento com 
sugestões / avaliação de metodologia 
para compartilhamento e cooperação 
de soluções e identificar sistemas 
que atendam aos requisitos de 
controle da LRF (interoperabilidade, 
v a n t a g e n s  e  d e s v a n t a g e n s  e 
abrangência).

Capacitação no COMPRASNET  - 
Belo Horizonte – MG – nov/06
Capacitação de servidores dos 
Tribunais de Contas da região 
Sudeste para a utilização do Sistema 
COMPRASNET que é parte do Portal 
de Compras do Governo Federal.
 II Seminário Nacional – PROMOEX 
– sede do TCMRJ
Curso de capacitação em auditoria 
operacional – Brasília – set a 
dez/2007

Atua ainda ativamente no Grupo 
Temático de “capacitação em auditoria 
operacional”, constituído em ago/2005, 
que concretizou, em dezembro 
último, a capacitação de cerca de 
150 servidores dos 33 Tribunais de 
Contas brasileiros (estados, Distrito 
Federal e Municípios), do Tribunal 
de Contas da União e dos Tribunais 
de Angola e Moçambique. Compõem 
este grupo temático os participantes 
Alcides Jung Arco Verde (TCE-PR), 
Carlos Alberto A. Siqueira (TCE-PR), 
Célio Maciel Machado (TCE-SC), 
Fátima Regina de S. Oliveira (TCE-
BA), Heloisa Helena N. Rocha (TCE-
MG), Henirdes Batista Borges (TC-
DF), Ivaldo Ferreira Viana (TCE-RO), 
Jeverson das Chagas e Silva (TCM-RJ), 
José Geraldo de Carvalho (TCE-MG), 

•

•

•

•

•

•

•

Kassandra  Saraiva de Lima (TCE-PI) 
Lídia Maria Lopes P. da Silva (TCE-
PE), Lívio Mário Fornazieri (TCM-SP), 
Maria Salete Silva Oliveira (TCE-BA), 
Paulo Eduardo Panassol (TCE-RS), 
Risodalva Beata de Castro (TCE-MT), 
Sandra Maria de C. Campos (TCE-MG), 
Selva de Souza Cavalcanti (TCE-GO), 
Marta Varela Silva (TCM-RJ), além de 
contar com o Dr. Vivaldo Evangelista 
Ribeiro (TCE-BA) como Coordenador 
do grupo e Marco Antonio Scovino 
como Representante/Interlocutor do 
GT: (TCM-RJ).

O  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 
Capacitação em Auditoria Operacional 
apoia-se nas seguintes diretrizes:

adequação aos diferentes estágios 
de atuação dos Tribunais de Contas, 
no que se refere à experiência em 
AOP; 
execução centralizada em Brasília-
DF das ações de capacitação, sem 
prejuízo da composição equilibrada 
entre TCs com diferentes estágios de 
experiência AOP;
adoção de desenho curricular 
modular e flexível, com módulos 
teórico-práticos; 
realização de auditoria-piloto, com 
monitoria à distância e presencial, 
se necessária, como parte integrante 
do processo de capacitação;
ênfase no caráter continuado da 
capacitação;
in te rcâmbio  cont inuado  de 
experiências entre os Tribunais de 
Contas.

A  rea l i zação  de  audi to r i a 
operacional, pelos Tribunais, é uma 
das ações considerada prioritária 
no âmbito do programa, pois esta 
modalidade deve ser implantada em 
pelo menos 75% dos Tribunais na 1ª 
fase do programa.

ConCLuSão

Transformações intensas vêm 
ocorrendo desde a última década do 
século passado, abrangendo diversas 
áreas do conhecimento e de atuação 
do ser humano.  O contribuinte, 
visto como “consumidor” de bens e 

•

•

•

•

•

•

serviços do Governo, exige crescente 
visibilidade das ações dos gestores 
públicos,  fortalecendo-se uma 
reivindicação da sociedade por uma 
distribuição, regional e social, mais 
eqüitativa dos recursos públicos. 

E esses fenômenos repercutem, 
direta ou indiretamente, sobre o 
controle externo que busca contribuir 
para o aumento da responsabilização 
d o s  a g e n t e s  p ú b l i c o s ,  p a r a 
o aperfeiçoamento das ações do 
governo e para o fortalecimento da 
transparência quanto à alocação e 
uso dos recursos públicos, bem como 
para a melhoria da qualidade do gasto 
público. Nessa linha de pensamento, 
as normas, assim como, os métodos e 
técnicas de auditoria, hoje existentes, 
permitem a construção de auditorias 
operacionais - uma vez que a auditoria 
é uma ferramenta de gestão e de 
controle, com base teórica e científica 
bem estruturada - em condições de 
contribuir para uma melhor gestão 
pública, valorizando os resultados.

Como resultado da Capacitação 
em Auditoria Operacional ocorrida 
em Bras í l ia ,  os  técnicos  que 
participaram desta capacitação 
atuarão como multiplicadores dos 
conhecimentos adquiridos, em 
seus respectivos Tribunais, que 
preferencialmente deverá ocorrer na 
área de educação, considerando-se a 
facilidade na aplicação de técnicas 
e procedimentos de auditoria, 
assim como no monitoramento das 
auditorias. A idéia é que ao final da 
execução das mesmas será realizada 
uma consolidação dos trabalhos 
realizados por todos os Tribunais, 
o que permitirá um diagnóstico 
nacional em determinado segmento 
da área de educação.

Neste contexto, o PROMOEX 
busca garantir a integração nacional 
entre os Tribunais de Contas e destes 
para com a sociedade, aumentando 
a eficiência e eficácia das ações de 
fiscalização e controle, contribuindo 
para a efetiva e regular aplicação dos 
recursos públicos em benefício da 
sociedade.
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Antonio Carlos Flores de Moraes
Conselheiro do TCMRJ

Um funcionalismo para 
um Estado Gerencial

1 Os estados de Tocantins e Amapá não obtiveram o refinanciamento de suas dívidas.
2 Fonte: FINBRA – Finanças do Brasil. Disponível: www.stn.fazenda.gov.br.

o momento em que se debate 
a necessidade de construir 
um novo modelo de Estado, 

capaz de prestar serviços eficientes 
à população e ao mesmo tempo de 
respeitar os direitos fundamentais da 
cidadania, em especial observar uma 
nova ordem de valores que obrigue 
ao Administrador público informar a 
sociedade de todos os atos de gestão, 
o que torna os gastos com Pessoal uma 
das matérias principais no diálogo com 
a coletividade.

Inicialmente, deve-se observar que 
os gastos com Pessoal não são regulados 
pela Lei nº 8.666 de 1993, ou seja, 
não são objeto de licitações públicas. 
Trata-se, portanto, de uma despesa 
não licitada que muitas vezes pode 
passar ao largo do controle clássico do 
Tribunal de Contas preocupado apenas 
com os registros contábeis e deixando 
de examinar os resultados das ações 
governamentais.

Com relação ao controle clássico, 
há de se admitir que a entrada em 
vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal 
proporcionou ao Tribunal de Contas a 

possibilidade de conhecer os números 
dos gastos com Pessoal e o grau de 
comprometimento da receita corrente 
líquida, por lhe serem fornecidas as 
informações gerenciais necessárias 
para o exercício de suas funções 
constitucionais.

Em maio de 2000, quando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal foi sancionada, 
os estados brasileiros viviam ainda o 
reflexo de uma crise de endividamento, 
que havia motivado a celebração de um 
contrato de refinanciamento das dívidas 
de 25 dos 27 deles com o Governo 
Federal1. Os números apresentados à 
época eram assustadores, uma vez que 
os estados apresentavam um histórico 
de gastos com pessoal bastante elevado, 
correspondendo em média a 79,1% 
da receita corrente líquida, em 1995, 
65,4%, em 1996, e 59,8%, em 1997, 
e superando 100% no caso do Rio de 
Janeiro entre 1995 e 19962. 

Nunca é demais lembrar que a LRF 
fixou dois limites para controlar os gastos 
públicos: limite de endividamento e 
limite de gasto com pessoal. O objetivo 
deste diploma legal também é controlar 

todos os demais aspectos do orçamento 
desde a formulação até a execução, e 
privilegia a questão da transparência 
ao exigir a publicação de relatórios de 
execução. 

Quanto às regras fixadas na LRF 
de conduta fiscal, elas se aplicam à 
União, aos estados e aos municípios 
de modo irrestrito. No caso do limite 
para a despesa com pessoal, estados e 
municípios são tratados de forma igual, 
ambos devendo cumprir o limite de 
60% da receita corrente líquida. O § 1º 
do art. 19 da Lei Complementar nº 101 
de 2000 exclui uma série de despesas 
que não devem ser computadas na 
verificação dos limites, tais como: 
indenização por demissão de servidores 
ou empregados; aquelas relativas a 
incentivos à demissão voluntária e as 
derivadas da aplicação do disposto 
no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição, além das decorrentes de 
decisão judicial e da competência de 
período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18 daquele diploma 
legal. Ainda não estão incluídas nos 
limites as despesas com inativos, ainda 
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Os gastos com Pessoal devem ser analisados de acordo 
com as regras de uma boa gestão, conciliando o controle 
dos custos com o respeito ao direito à cidadania, tratando a 
sociedade como partícipe das decisões e, ao mesmo tempo, 
como consumidora dos serviços prestados pelo Estado.
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que por intermédio de fundo específico, 
custeadas por recursos provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições 
dos segurados; b) da compensação 
financeira de que trata o § 9o do art. 201 
da Constituição; c) das demais receitas 
diretamente arrecadadas por fundo 
vinculado a tal finalidade, inclusive o 
produto da alienação de bens, direitos 
e ativos, bem como seu superávit 
financeiro.

Com relação à repartição dos 
limites globais, o art. 20 da LC 101/00 
não deu um destaque especial para o 
Tribunal de Contas, como o fez com o 
Ministério Público, incluindo-o sempre 
no Legislativo, cujo percentual será de 
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento), 3% (três por cento) e 6% (seis 
por cento), nas esferas federal, estaduais 
e municipais, respectivamente.

No que se refere ao controle da 
despesa total com Pessoal, a LRF, além 
de eivar de nulidade diversos atos que 
provoquem aumento de despesa (art. 
21 e seu parágrafo único), estabeleceu 
um acompanhamento permanente do 
cumprimento dos limites estabelecidos 
no aludido dispositivo legal, uma vez 
que a verificação será realizada ao final 
de cada quadrimestre. Além do mais, o 
§ 1° do art. 59 da LC 101/00 determina 
que o Tribunal de Contas alerte os 
Poderes ou órgãos referidos no art. 20 
quando constatar que o montante da 
despesa total com pessoal ultrapassou 
90% (noventa por cento) do limite.

Sempre adotando uma política 
que previna as crises de gestão, o 
parágrafo único do art. 22 da LRF veda 
ao Poder ou órgão, referido no art. 20, 
que houver excedido a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, a concessão 
de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer 
título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão prevista 
no inciso X do art. 37 da Constituição. 
Além do mais, ficam ainda vedadas:
1. A criação de cargo, emprego ou 

função;

2. A alteração de estrutura de 
carreira que implique aumento de 
despesa;

3. O provimento de cargo público, 
admissão ou contratação de pessoal 
a qualquer título, ressalvada a 
r e p o s i ç ã o  d e c o r r e n t e  d e 
aposentadoria ou falecimento de 
servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança;

4. A contratação de hora extra, salvo 
no caso do disposto no inciso II 
do § 6o do art. 57 da Constituição 
e as situações previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.
O mais dramático no controle dos 

gastos com Pessoal acha-se fixado 
no art. 23, quando fica determinada 
a extinção de cargos e funções nos 
dois quadrimestres, com o objetivo de 
eliminar o percentual excedente dos 
limites seguintes.  Com essa regra a 
LRF cria um dilema, um verdadeiro 
trade off, uma vez que se por um 
lado a limitação do gasto público 
traz benefícios à sociedade, o limite 
daqueles relativos ao Pessoal pode 
resultar na redução das políticas à 
disposição do Administrador para 
enfrentar crises sociais e econômicas.

Esse dilema foi por mim apresentado 
como Relator das Contas de Gestão 
exercício 2006, prestadas pelo Prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro, em 
30 de março de 2007. Em minhas 
Considerações Finais, comentei a 
“questão extremamente contraditória e 
desafiadora” trazida pela aplicação do 
inciso III, alínea “b”, do art. 20, da LRF 
e do § 1° do art. 59 do mesmo diploma 
legal que obriga o Tribunal de Contas 
a promover o alerta ao Poder Executivo 
de ter ultrapassado a 90% do limite 
estabelecido para gastos com Pessoal.

N o  i t e m 35  da s  a l ud ida s 
Considerações Finais, “pergunto, onde 
está o caráter contraditório e desafiador 
deste Tribunal adotar essa medida de 
alerta, quando é a sua obrigação? A 
resposta resume-se ao fato deste Tribunal, 
inclusive em diversos processos por 
mim mesmo relatados, ter determinado 

ao Poder Executivo promover concurso 
público para prover cargos públicos 
que têm sido exercidos por empresas 
ou organizações de forma terceirizada”.

Para enfrentar este desafio, analisei 
inicialmente a questão do ponto de 
vista da receita, recomendando ao 
Gestor das Contas da Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro que 
promovesse medidas urgentes com o 
objetivo de incrementar a arrecadação 
tributária desta cidade. Realcei também 
que a arrecadação do IPTU tem sido 
a mesma nos últimos exercícios, 
sem qualquer aumento no seu valor. 
Apesar do crescimento da cidade, a 
base tributária não foi modificada em 
virtude de inexistir qualquer processo 
de recadastramento capaz de identificar 
novas construções na cidade que não 
se acham cadastradas.

Mas, para resolver esse dilema de 
forma definitiva, os gastos com Pessoal 
devem ser analisados de acordo com as 
regras de uma boa gestão, conciliando 
o controle dos custos com o respeito 
ao direito à cidadania, tratando a 
sociedade como partícipe das decisões 
e, ao mesmo tempo, como consumidora 
dos serviços prestados pelo Estado.

No caso brasileiro, a formação do 
Estado foi analisada corretamente no 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
de Estado, elaborado em 1995, servindo 
de base para a elaboração da Emenda 
Constitucional n° 19 de 1998. Naquele 
documento, a crise administrativa 
nacional foi diagnosticada como 
resultado da:
a)  Formação patrimonialista do Estado 

brasileiro;
b )  Nomeação  c l i en te l i s t a  do 

funcionalismo;
c) Opção pela burocratização em 

detrimento ao Estado-gerencial.
Este “Projeto Cidadão”, elaborado 

com o objetivo de aperfeiçoar as relações 
entre os órgãos da Administração 
Pública e os cidadãos, foi por mim 
analisado em meu livro “Legalidade, 
eficiência e controle da Administração 
Pública”3. As áreas de atuação apontadas 
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o pelo projeto deveriam ser:
a) Simplificação de obrigações de 

natureza burocrática instituídas 
pelo aparelho do Estado, com que se 
defronta o cidadão do nascimento 
à sua morte;

b) Implementação de sistema de 
recebimento de reclamações e 
sugestões do cidadão sobre a 
qualidade e a eficácia dos serviços 
públicos que demandam uma 
resposta pró-ativa da Administração 
Pública a respeito;

c) Implementação de sistema de 
informação ao cidadão a respeito 
do funcionamento e acesso aos 
serviços públicos, e quaisquer 
outros esclarecimentos porventura 
solicitados;

d) O projeto tem como objetivo de 
reduzir o tempo de espera do 
cidadão para ser atendido; as filas 
são a praga do atendimento público 
ao cidadão.
O Plano Diretor analisou que “dada 

a crise do Estado e o irrealismo da 
proposta neoliberal do Estado mínimo, é 
necessário reconstruir o Estado, de forma 
que ele não apenas garanta a propriedade 
e os contratos, mas também exerça seu 
papel complementar ao mercado na 
coordenação da economia e na busca 
da redução das desigualdades sociais. 
Reformar o Estado significa melhorar 
não apenas a organização e o pessoal 
do Estado, mas também suas finanças 
e todo o seu sistema institucional-legal, 
de forma a permitir que o mesmo tenha 
uma relação harmoniosa e positiva com 
a sociedade civil”.

A promulgação da Emenda 
Constitucional nº 19, em 4 de junho de 
1998, trouxe o objetivo de promover a 
mudança no Estado brasileiro, dando-
lhe uma visão mais gerencial e menos 
burocrática. Assim, todos os trinta 
e quatro artigos visavam alterar a 
Administração pública para lhe dar 
instrumentos capazes de melhorar a 
sua eficiência e a ética no trato da coisa 
pública.

Ent re  esses  ins t rumentos , 
a reforma abriu a possibilidade de 
serem celebrados “contratos de 
gestão, na verdade, acordos para a 
realização de programas específicos de 
administração pública, por isso mesmo, 
mais adequadamente denominados de 
acordos de programa, voltados tanto 
a ampliar a autonomia de acordos de 
programa, voltados tanto a ampliar a 
autonomia gerencial dos órgãos públicos 
como a estimular a gestão associada 
de serviços públicos, para superar 
os avelhentados emperramentos da 
hierarquia burocratizada. Por outro lado, 
no âmbito externo da Administração 
Pública, desenvolveu-se e aperfeiçoou-
se o conceito de colaboração, tanto 
através de contratos de gestão, inclusive 
sob a forma desses mesmos acordos de 
programa, em verdades extensíveis a 
entidades privadas, quanto de simples 
convênios, voltados a estimular a gestão 
em parceria de serviços públicos”.4

Torna-se, portanto, necessária a 
aplicação de todos os dispositivos legais 
em vigor para que o Estado brasileiro 
atinja a eficiência necessária em seus 
atos, com a finalidade de melhorar o 
atendimento à população. Agindo desta 
forma, os gastos com Pessoal atingirão 

um patamar de excelência, uma vez que 
o número de servidores será sempre o 
necessário para que a sociedade tenha 
a seu serviço um bom atendimento 
nas áreas de saúde, de educação, de 
segurança pública, enfim um serviço 
público eficiente e respeitador dos 
direitos fundamentais da cidadania.

Caso contrário, ou seja, com um serviço 
público ineficiente, burocrático, sem 
nenhuma criatividade e sem capacidade 
gerencial, os gastos com Pessoal serão 
sempre dispendiosos e caros para a 
sociedade, independentemente de seu 
valor ou do grau de comprometimento 
da receita corrente líquida. 

Por esta razão, tem emergido 
como uma necessidade imperiosa 
para dar resposta à crise do Estado a 
administração pública gerencial, “como 
modo de enfrentar a crise fiscal, como 
estratégia para reduzir o custo e tornar 
mais eficiente a administração dos 
imensos serviços que cabiam ao Estado 
e como instrumento de proteção do 
patrimônio público contra os interesses 
do rent-seeking ou da corrupção aberta 
[...] (a administração pública gerencial) 
é orientada para o cidadão e para 
a obtenção de resultados [...] como 
estratégia, serve-se da descentralização e 
do incentivo à criatividade e à inovação; 
e utiliza o contrato de gestão como 
instrumento de controle dos gestores 
públicos”.  

Sob este ponto de vista, o controle 
dos gastos com Pessoal muda de enfoque 
e tem como objetivo a verificação 
dos resultados dos atos de gestão, 
deixando de concluir por uma simples 
análise numérica o cumprimento das 
normas que regem a boa administração. 
População satisfeita é o resultado de uma 
administração que gasta bem o dinheiro 
oriundo do pagamento dos impostos, 
taxas e contribuições por parte desta 
mesma população. A sociedade também 
estará satisfeita quando puder participar 
dos atos de gestão, em decorrência do 
respeito ao direito fundamental de uma 
boa administração pública.

4  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Apontamentos sobre a reforma administrativa, p. 7-8, apud Moraes, Antonio Carlos Flores de,  Legalidade, 
eficiência e Controle da Administração Pública, Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2007, pág. 1367
5  BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado, in Reforma do Estado e Administração  
Pública Gerencial, organizadores Luiz Carlos Bresser Pereira e Peter Spink, FGV, Rio, 2005, pág. 28.
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Os gastos com 
Pessoal devem 
ser analisados 

de acordo 
com as regras 
de uma boa 

gestão.
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Wagner Siqueira
Secretário Municipal de Administração

Estabilidade: o agente da 
cidadania do servidor

preciso que se compreenda 
que não é idéia de democracia 
ou de estado democrático ou 

de estado de direito que caracteriza, 
de modo mais evidente, o tipo 
administrativo no qual a distribuição 
do poder e da influência resulta 
da competência.  É o principio 
do mérito que está no cerne do 
ideal democrático desde o seu 
nascedouro.

A Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, oriunda 
da Revolução Francesa, em 1789, 
já foi  denominada por isso de 
“Carta Meritocrática”, isto é, uma 
Constituição fundamentada no 
principio do mérito.

Ao proclamar que “todos os 
cidadãos, sendo iguais perante a 
lei, seriam igualmente admissíveis 
a todas as dignidades, cargos e 
empregos públicos segundo sua 
competência e sem outra distinção 
que aquela de suas virtudes e de seus 
talentos”, a Declaração dos Direitos 
do Homem aboliu os privilégios 
aristocráticos e substituiu o poder da 
idade, do nascimento, do dinheiro, 
da filiação político¬ partidária pelo 
poder da competência, do saber, 

vale dizer, do mérito.
O princípio constitucional da 

acessibilidade aos cargos públicos 
exclusivamente mediante concurso 
públ ico consagra ,  portanto ,  a 
ideologia meritocrática, única que 
traduz fielmente a idéia e o conceito 
de democracia,  sendo a pedra 
fundamental do sistema do mérito 
no serviço público.

O sistema do mérito,  que a 
Constituição de 1988 restaurou e 
revigorou amplamente, rejeita o 
sistema de espólio ou do patronato 
político, tão bem descrito por Faoro 
em “Os Donos do Poder”. 

A luta contra esse regime de 
privilégios repousa essencialmente 
sobre princípios republicanos: o 
Princípio da Igualdade, isto é, acesso 
aos cargos públicos exclusivamente 
por concurso, ou seja, por mérito 
(artigo 6° da Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão, 1789; e Artigo 
37, I e II, da Constituição de 1988) 
e o Princípio da Independência, 
segundo o qual se a Administração 
está à disposição do governo, cujos 
objetivos implementa, o servidor 
público, o funcionário, o ocupante 
dos cargos públicos deve estar 

protegido, sempre, das pressões 
políticas e, sobretudo, daquelas que 
possam pôr em risco o seu cargo ou 
a sua remuneração.

As mesmas razões que originaram 
as garantias da Magistratura vieram 
a gerar,  com a Declaração dos 
Direitos de 1789, as garantias da 
independência  dos servidores 
p ú b l i c o s :  a  e s t a b i l i d a d e  e  a 
irredutibilidade de vencimentos ou 
remuneração (artigo 37, XV e 41 da 
Constituição de 1988).

Foi longo, árduo e difícil  o 
c a m i n h o  p e r c o r r i d o  p a r a  a 
sed imentação  das  conquis tas 
democráticas em nosso País. Tais 
avanços sociais não podem, pura e 
simplesmente, vir a ser ignorados e 
muito menos sepultados, a pretexto 
de que o seu banimento seja a única 
solução possível para equacionar 
os impasses de natureza político-
econômica, como o déficit público, a 
inflação, a dívida pública, o excesso 
de burocracia governamental ou a 
ineficiência do serviço público.

Em verdade, foi da garantia 
constitucional da estabilidade que 
provieram os Estatutos dos Servidores 
Públicos, consolidadores de um 

É

“O servidor público não é empregado do governo. É 
empregado do Estado. O governo é transitório, circunstancial, 
episódico. O Estado é definitivo e permanente. A estabilidade 
é, portanto, o porto seguro do servidor público para não 
soçobrar às tormentas das transitoriedades dos governos.”
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o regime jurídico, para os servidores 
públicos civis da administração 
direta, autárquica e fundacional. No 
entanto, na ação do Estado enquanto 
atividade empresarial, como as 
empresas públicas e as sociedades 
de economia mista, o servidor não 
dispõe de estabilidade, já que o 
seu regime jurídico é o da CLT, à 
semelhança dos trabalhadores nas 
empresas privadas. Este é o caso, 
por exemplo, dos empregados de 
Furnas, da Eletrobrás, da Petrobrás, 
do Banco do Brasil etc. Lança-se a 
confusão no seio da opinião pública 
ao se tentar misturar as condições 
de estabilidade que sustentam 
os servidores da administração 
d i r e t a ,  e  o s  e m p r e g a d o s  d a 
administração indireta, mormente 
os das empresas estatais. Mas este 
é um ponto que trata da natureza 
e  do funcionamento das empresas 
estatais, que precisam de um novo 
enfoque, que fuja do maniqueísmo 
equivocado em que hoje se coloca o 
debate entre os privatistas radicais 
e os estatistas desvairados. 

A estabilidade foi elevada à 
categoria de garantia constitucional 
p a r a  o s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s 
concursados, após o período do 
estágio probatório, e para os não 
concursados, em geral, após 10 
anos de efetivo exercício, pela 
Constituição Federal de 1934, no 
governo Vargas, artigo 169, que 
determinou ao Poder Legislativo 
a votação de um Estatuto, artigo 
170, que veio a ser baixado então 
pelo Decreto-Lei n° 1713, de 28 
de outubro de 1939, em pleno 
Estado Novo, quando o Brasil já 
não gozava das prerrogativas do 
estado democrático, vivendo então 
uma das fases mais autoritárias da 
ditadura getulista. Felizmente o 
ditador daqui, pelo menos no campo 
da administração de pessoal do 
governo, não seguiu o exemplo do 
ditador de lá, da Alemanha, matriz 
e inspiração do golpe estadonovista 
de Vargas: o primeiro ato de Hitler 
ao assumir o Poder foi revogar 
o princípio da estabilidade e da 

garantia no emprego que sustentava 
o funcionário público alemão.

A  i n s p i r a ç ã o  t o t a l i t á r i a 
de extinção da estabilidade do 
servidor tem no nazismo sua fonte 
original, assim como a demolição 
da  d ign idade  do  func ionár io 
público como uma estratégia para a 
ocupação integral e indiscriminada 
do poder nacional.

O  s e r v i d o r  p ú b l i c o  n ã o  é 
empregado do governo. É empregado 
do Estado. O governo é transitório, 
c i r c u n s t a n c i a l ,  e p i s ó d i c o .  O 
Estado é definitivo e permanente. 
A estabilidade é, portanto, o porto 
seguro do servidor público para 
não soçobrar às tormentas das 
transitoriedades dos governos. É a 
estabilidade que garante ao servidor 

a linha reta do comportamento 
imparcial, eqüidistante das lutas 
e interesses do cotidiano. E, em 
últ ima anál ise ,  o  inst i tuto  da 
estabilidade garante a eficiência 
dos que permanecem, acumulando 
experiência e profissionalização, e 
não dos políticos que passam ao 
sabor das circunstâncias eleitorais e 
do influxo momentâneo da opinião 
pública.

A Constituição de 1937 – a 
Polaca – o seu artigo 156, repetiu 
o  comando  do  a r t i go  170  da 
Consti tuição de 1934,  que foi 
obedecido em 1939, e também 
reafirmou o princípio republicano 
da estabilidade do servidor público 
nos termos da que a antecedeu, 
isto é, a Constituição de Vargas de 
1934, resultado constitucional da 
gloriosa Campanha da Revolução 
Constitucionalista de 1932, liderada 
por São Paulo.

A  C o n s t i t u i ç ã o  d a 
R e d e m o c r a t i z a ç ã o  d e  1 9 4 6 
também não renegou o princípio 
da estabilidade, pelo contrário o 
consagrou através do artigo 188. 
Considerou estáveis, inclusive, 
depois de 5 anos de exercício, 
os funcionários nomeados sem 
concurso.

Nem as constituições impostas 
pelo regime militar decorrentes 
da Revolução de 1964 tiveram 
a ousadia de deixar de garantir 
a  es tabi l idade  dos  servidores 
públicos. Tanto a Constituição 
de 1967 – artigo 99 – quanto a 
Constituição da Junta Militar de 
1969 – artigo 100 – consagram a 
permanência da estabilidade do 
servidor público como garantia da 
estabilidade do Estado, mais do 
que a garantia do próprio emprego 
do servidor.

A experiência desastrosa da 
adoção indiscriminada no serviço   
público do regime trabalhista da 
CLT, a partir da Revolução de 64, 
não nos serve como exemplo, pois 
a sua motivação inicial não foi a 
burla do princípio constitucional da 
estabilidade, mas a clara e deliberada 

O princípio 
constitucional da 
acessibilidade aos 
cargos públicos 
exclusivamente 

mediante concurso 
público consagra, 

portanto, a ideologia 
meritocrática, única 
que traduz fielmente 
a idéia e o conceito 

de democracia, 
sendo a pedra 

fundamental do 
sistema do mérito 
no serviço público.

“
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tentativa de abrigar no seio do serviço 
público civil principalmente quadros 
militares que se reformavam ou se 
aposentavam. Afinal, pressupunha-
se que não haveria acumulação 
de cargos de militar aposentado 
contratado por CLT no serviço 
público. Esta prática abriu a porteira 
das nomeações e contratações pela 
CLT em todos os níveis e espaços de 
governo. Tal prática perdurou até a 
Constituição de 1988, justamente 
o período histórico em que mais 
cresceu o número de servidores 
na administração pública. E pouco 
a pouco, ainda nesse período, os 
celetistas, em geral admitidos sem 
concursos, foram virando estatutários 
no governo federal e nos governos 
estaduais e municipais. Não para 
assegurar a estabilidade ao servidor 
público, mas para poupar os governos 
dos pesados encargos trabalhistas 
e  previdenciários próprios da 
legislação trabalhista, com o 13° 
salário – então inexistente no serviço 
público –, o FGTS, as contribuições 
sociais patronais, e principalmente 
para desviar para as valas ¬comuns 
das “caixas únicas” dos tesouros 
públicos as enormes contribuições 
dos servidores para a previdência 
social e assistência a saúde.

H á  m a i s  d e  m e i o  s é c u l o , 
portanto, o Brasil Republicano 
assegura nas suas Constituições, 
nos períodos de liberalismo ou 
de autoritarismo, na vigência das 
franquias democrát icas ou no 
terrorismo político, a estabilidade 
dos servidores públicos. 

É  bom que  se  l embre  que 
paralelamente à estabilidade no 
Serviço Público, as Constituições 
sempre garantiram a disponibilidade 
remunerada,  conseqüência  da 
estabilidade e garantia do direito ao 
vencimento e à sua irredutibilidade. 
A única exceção na nossa História 
Constitucional foi o artigo 100, 
parágrafo único, da Constituição da 
Junta Militar de 1969, que consagrava 
a disponibilidade com proventos 
proporcionais.

A própria Lei Federal n° 1711, 

de 28 de outubro de 1952, do 2° 
governo Vargas, também conhecida 
como Estatuto do Servidor Público, a 
partir dos princípios constitucionais 
da estabilidade e irredutibilidade 
da remuneração, veio consagrar, 
em favor dos funcionários que 
perfizessem 10 anos ininterruptos ou 
15 anos interrompidos de exercício 
de cargos em comissão ou função 
gratificada, o direito à aposentadoria 
com as vantagens da comissão ou 
função, inaugurando assim a era da 
estabilidade financeira.

Paralelamente à 
estabilidade no 
Serviço Público, 
as Constituições 

sempre garantiram 
a disponibilidade 

remunerada, 
conseqüência da 

estabilidade e 
garantia do direito 
ao vencimento e à 

sua irredutibilidade.

A estabilidade financeira do 
servidor público da União estendeu 
se à atividade, com a figura da 
agregação – Leis n.º 1741/52 e 3780/60, 
posteriormente transformada na da 
incorporação, na proporção de 1/5 
(um quinto) por ano de exercício  
– Lei n° 6732/79, incorporação aliás 
ratificada pelo novo Regime Jurídico 
Único Federal – Lei n° 8112/90, artigo 
62, do então governo Collor.

São bem mais generosos com 
os  t rabalhadores  em gera l  os 
dispositivos da legislação trabalhista 

no que tange aos direitos adquiridos, 
à incorporação e à estabilidade 
financeira quando comparados 
com as rígidas normas, inclusive de 
prazos’ para situações idênticas aos 
dos servidores públicos.

Ademais,  a  estabil idade do 
servidor público não impede a 
demissão, desde que por sentença 
judicial ou mediante inquérito 
administrativo, em que se assegure 
pleno direito de defesa. É claro 
que o fortalecimento de institutos 
como comissões  pari tár ias  de 
recursos administrativos ou de 
supervisão de inquéritos, bem como 
a flexibilização da caracterização 
de irregularidade e das punições 
talvez possam contribuir para uma 
maior responsabilização no serviço 
público.

O que a estabilidade impede é a 
demissão arbitrária, a disponibilidade 
inconseqüente, a ofensa a direitos 
adquiridos, enfim a concretização de 
tudo quanto seja ignomínia contra o 
servidor, sob o pretexto da redução 
do déficit público, do controle 
inflacionário ou de uma propalada 
necessidade de modernização da 
máquina pública.

A falta de discussão democrática 
d o  q u e  s e j a  o  p r i n c í p i o  d a 
estabilidade, o desconhecimento 
de seus fundamentos conceptuais, 
éticos, filosóficos, doutrinários e 
históricos, está fazendo cada vez 
mais, junto a uma opinião pública 
desinformada – e por que não dizer 
também mal informada – presa fácil 
do preconceito e da discriminação 
contra o servidor público, erigido 
agora e sempre como o vilão da crise 
da gestão administrativa.

Cada vez mais se dissemina, no 
seio da sociedade, o falso conceito de 
que é a estabilidade a causa e o limite 
da ineficiência do serviço público 
e que a sua extinção significará, 
como num passe de mágica,  a 
transformação imediata da máquina 
pública e a conquista de níveis 
de desempenho comparáveis às 
burocracias mais modernas do 
mundo contemporâneo. 

“

”
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A	 Fundação	 João	 Goulart	
vinha	 cumprindo	 de	 maneira	
satisfatória	 suas	 funções	 dentro	 da	
Administração	 Municipal.	 Qual	 a	
razão	da	mudança	de	Fundação	para	
Subsecretaria	?
Subepap: O Brasil deformou a natureza 
específica dos órgãos da Administração 
Indireta. As fundações, que eram os 
órgãos mais livres da Administração 
Indireta, entidades que nasciam 
sobre a condição de serem entidades 
de pessoa jurídica de direito privado, 
e que o serviço público usaria para 
cumprir funções específicas, próprias 
de uma fundação particular que 
tinha o controle pelo governo, pouco 
a pouco deixaram de ser fundações 
para serem “fundarquias”. Estas 
não têm nenhuma vantagem das 
fundações de direito privado e todas 
as desvantagens das autarquias. 
As fundações como “fundarquias” 
são, na realidade, um híbrido mal 
sucedido. Hoje, fundações e empresas 
públicas se comparam às autarquias, 
e as autarquias se comparam aos 
órgãos da Administração Direta. A 
Prefeitura do Rio não está fora disso; 
o Prefeito faz o que está se chamando 
de “diretização”. A Fundação João 
Goulart tinha como atribuições fazer 
treinamento, recrutamento, seleção de 
pessoal e pesquisas administrativas 
para a Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Nasceu sob essa ótica, mas na verdade 
a lógica, as regras, as normas que 
se ajustam às fundações são muito 
semelhantes à da Administração 
Direta. Quando falamos em Subepap, 
falamos das mesmas competências que 
existiam na Fundação João Goulart, só 

A capacitação e treinamento de  
servidores no município do Rio
Reunidos na Secretaria Municipal de Administração, o Secretário Wagner Siqueira e 
o Subsecretário de Estudos e Pesquisa em Administração Pública, Jorge Humberto 
Sampaio, responderam à Revista TCMRJ perguntas sobre a atuação da Subsecretaria 
de Estudos e Pesquisas em Administração Pública - Subepap.

Revista TCMRJ   
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que, ao invés de ser feito à luz de um 
órgão de Administração Indireta, se faz 
hoje como Administração Direta.

Quais	 as	 principais	 áreas	 de	
atuação	da	Subsecretaria	de	Estudos	
e	 Pesquisas	 de	 Administração	
Pública?

São três áreas: recrutamento e 
seleção, que se realiza através de 
concursos públicos; o treinamento, 
que é a atividade de capacitação e 
treinamento das mais diferentes formas 
e pesquisas administrativas. Nessa 
área de pesquisa administrativa, se 
estimula não só a pesquisa, a reflexão 
sobre a realidade da Administração 
Municipal, mas também a produção 
de textos sobre educação, saúde, 
e outras áreas, sempre buscando a 
contribuição do servidor municipal 
para que ele possa produzir a partir 
de sua realidade.

A	Subsecretaria	possui	programas	
de	 capacitação, 	 atualização	 e	
aper fe içoamento 	 do 	 servidor	
público?

A Subsecretaria está enfocando 
prioritariamente o treinamento à 
distância.Em breve realizaremos um 
curso para agente de administração 
e auxiliares, com cerca de 3.700 
servidores. A Subepap está buscando 
não somente continuar com os 
treinamentos em geral, mas buscando 
uma metodologia que dê repercussão 
em termos de massa.  Em abril começa 
um treinamento de 7.000 pessoas 
no SICOP - sistema de controle de 
protocolo da Prefeitura. Com o método 
de aulas tradicionais, se treinava, 
apenas, cerca de  100 pessoas.

 A Subepap não é uma escola 
de administração, uma correia de 
transmissão ou um órgão paralelo ao 
sistema de ensino. A Subsecretaria 
está voltada para o treinamento e 
capacitação em serviço.

E x i s t e 	 a l g u m 	 p r o g r a m a 	 d e	
valorização	 do	 servidor	 público	
municipal?

No sistema de avaliação de 
desempenho formal  ainda não temos 

essa perspectiva, mas temos alguns 
projetos em andamento. O Programa 
de Formação de Agentes do Sistema 
Municipal de Administração, por 
exemplo, nos dá a oportunidade de 
propor ao Prefeito a possibilidade 
dos servidores – melhor classificados 
- mudarem de área em função do 
desempenho, além da gratificação 
de 25% ao término do curso com 
sucesso. Essa possibilidade servirá 
para adquirir outros conhecimentos, 
outra visão, oxigenando um pouco 
mais os órgãos da Prefeitura.

dentro	 da	 área	 de	 concursos	
públicos,	 como	 a	 Subsecretaria	 de	
Estudos	e	Pesquisas	em	Administração	
Pública	tem	atuado?

A Subepap foi criada no começo 
do ano de 2006. Nós levamos algum 
tempo no  processo de desmonte 
da Fundação, então, em 2006 quase 
não se fez concurso. Atualmente, 
entre a autorização do Prefeito e a 
primeira prova, o prazo tem sido de 
60 dias. A Fundação João Goulart 
prestou um ótimo trabalho, mas 
não necessariamente um órgão da 
Administração Indireta faz melhor 
trabalho do que outro da Administração 
Direta. Às vezes uma fundação perde 
muito tempo em fazer um trabalho 
para um outro órgão que não seja da 
Prefeitura.  Hoje a Subsecretaria foca 
centralmente na atividade, não só de 

treinamento, como de concursos para 
a própria Prefeitura.

A Subepap será cada vez mais 
um órgão de apoio, na área de 
recursos humanos, ao desempenho 
das atividades fins da Prefeitura.  
Compreendemos que um órgão da 
Administração Direta envolvido em 
recursos humanos, treinamento, 
seleção e pesquisa será sempre voltado 
para a melhoria do desempenho 
das atividades fins, daí porque a 
preocupação com a gestão  em educação 
é fundamentalmente importante.

	 Como	 deve	 ser	 o	 perfil	 do	 novo	
servidor	público?

O eterno perfil  do servidor 
público é de alguém que chega 
com atitude, não apenas com base 
na capacidade do que o concurso 
avalia, por isso o estágio probatório 
é fundamental,  pois atitude, o 
concurso não identifica. A atitude 
do servidor público é a de servir 
ao público. Os governos passam e 
a Administração Pública fica. Os 
governos são políticos, eleitos pela 
população e têm uma linha política. 
Os servidores públicos não, eles 
são permanentes, definitivos, têm 
de ter a atitude do serviço público, 
atendendo, circunstancialmente, às 
políticas dos diferentes governos, 
que são ações concretas do ponto de 
vista técnico. 

A Subepap será cada vez 
mais um órgão de apoio, na 
área de recursos humanos, 

ao desempenho das 
atividades fins da Prefeitura.

“

”
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despesa com pessoal no âmbito 
da administração pública é tema 
sensível que há muito ocupa 

o legislador no intuito de estabelecer 
limites e desenvolver procedimentos 
de controle voltados à atuação estatal, 
cuja conformidade com o princípio da 
legalidade é um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito.

A Constituição Federal de 1988 
ampliou a atuação dos Tribunais de 
Contas, potencializando as atribuições 
desses órgãos na função do exercício 
de controle externo da administração 
pública, em auxílio ao Poder Legislativo, 
fazendo-o igualmente com o controle de 
legalidade sobre os atos de pessoal.

Antes de tudo, é importante que se faça 
uma reflexão acerca da dimensão temporal 
decorrente da edição desses atos, os quais, 
eventualmente, podem comprometer o 
erário por longas décadas, cujos gastos 
daí decorrentes sofreram limitações em 
função da receita corrente líquida de 
cada ente federativo, impostas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Afinal, tal comprometimento se revela 
desde o ônus pela remuneração do 
servidor a partir de sua admissão no 
serviço público, passando pelos proventos 

Maurício Caldeira de Alvarenga Filho
Inspetor Geral da 5ª IGE

O controle da legalidade dos 
atos de pessoal pelo TCMRJ

A

São duas as atribuições constitucionais ordinárias dos Tribunais 
de Contas sobre os atos administrativos de pessoal: a análise 
da legalidade das nomeações decorrentes de concursos 
públicos e de contratos por prazo determinado,  e a concessão 
de aposentadorias, reformas e pensões. A atuação do 
Tribunal de Contas no âmbito do Município do Rio de Janeiro 
harmoniza-se com o comando constitucional mas, para uma 
melhor compreensão de seu processo 
orçamentário e do comportamento 
de suas despesas de pessoal, 
é preciso levar em conta 
certas particularidades 
históricas.
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de sua aposentadoria, até atingir 
eventual concessão da respectiva 
pensão a(os) seu(s) dependente(s)/
beneficiário(s).

Sob este  prisma,  f ixa-se  a 
relevância do tema e, portanto, a 
elevada responsabilidade das Cortes 
de Contas no contraste desses atos 
frente ao ordenamento jurídico 
imposto, o qual, na última década 
sofreu substanciais alterações de 
natureza constitucional e, por 
conseguinte, infra-constitucional.

S ã o  d u a s  a s  a t r i b u i ç õ e s 
constitucionais ordinárias dos 
Tribunais de Contas sobre os atos 
administrativos de pessoal :  a 
análise da legalidade das nomeações 
decorrentes de concursos públicos e 
de contratos por prazo determinado 
– estes últimos previstos no art. 
37, IX, da Constituição Federal 
– bem como a da concessão de 
aposentadorias, reformas e pensões, a 
teor da regra determinada no art. 71, 
III, da Constituição Federal.

No âmbito do Município do Rio 
de Janeiro, a atuação de seu Tribunal 
de Contas harmoniza-se com o 
comando constitucional, refletido 
no art. 88, III, “a” e ”b”, da Lei 
Orgânica Municipal, devendo-se, por 
oportuno, destacar que há de se ter 
em conta algumas particularidades 
históricas desta cidade, para que se 
permita uma melhor compreensão 
de seu processo orçamentário e, 
notadamente, do comportamento de 
suas despesas de pessoal.

O município do Rio de Janeiro, 
assim como o de São Paulo, é 
c lass i f icado  como munic ípio 
assimétrico em razão de certas 
peculiaridades, ou por outra, nas 

palavras do Mestre dos Mestres, 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(2001)1, sendo aqueles entendidos 
como os “que se caracterizam por 
uma duplicidade ou multiplicidade de 
tratamento constitucional, permanente 
ou transitória, quanto às respectivas 
autonomias políticas, administrativas 
ou financeiras, em razão de fatores 
históricos, geográficos, demográficos, 
econômicos, sociais e outros”.

Como ainda destacado pelo 
incomparável jurista, esses municípios 
têm estrutura política e competências 
constitucionais idênticas aos demais, 
exceto quanto ao controle de suas 
contas públicas, haja vista se tratarem 
de unidades federativas com grande 
movimentação financeira e com 
orçamentos superiores aos da maioria 
dos estados da Federação.

Mais especificamente em relação 
à cidade carioca, sua própria história 
política revela profundas alterações 
em sua configuração federativa, 
posto haver sido Distrito Federal 
até 1960, quando foi transformada 
em Estado da Guanabara até 1975, 
ocorrendo a fusão com o Estado do 
Rio de Janeiro, vindo a tornar-se, na 
condição de município, a capital do 
novo Estado, herdando, contudo, uma 
máquina estatal de grande dimensão 
e complexidade.

Essas transformações políticas 
provocaram relevantes efeitos na 
estrutura administrativo-financeira 
de nossa cidade, à medida que se 
implementaram, com solução de 
continuidade ao longo do tempo, 
diferentes políticas de investimento, 
voltadas às características federativas 
próprias de cada época, vinculadas a 
um regime de arrecadação tributária 

que, só com o advento da Constituição 
Federal  de 1988, prestigiou a 
municipalidade, conferindo-lhe 
maior autonomia.

Todos esses fatos, como não 
poderia deixar de ser, impuseram 
reflexos na configuração e no número 
de servidores responsáveis por 
operarem essa máquina. Em uma 
breve análise, de acordo com os 
dados contidos na prestação de 
contas de 2006 deste município2, 
verifica-se que, nos últimos cinco 
anos, os gastos com pessoal ativo e 
inativo consumiram pouco mais de 
50% do orçamento das despesas totais 
da cidade, valendo destacar que os 
órgãos que mais recursos obtiveram, 
no mesmo período, foram a Secretaria 
de Educação (17%), Secretaria de 
Saúde (18%), estas da administração 
direta; e a Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana (6%), pertencente à 
administração indireta.

Fei tas  essas  considerações 
iniciais, passamos às questões 
específicas. O TCMRJ, relativamente 
à apreciação dos atos de admissão 
de pessoal, opera com sistema 
próprio de controle, denominado 
Sistema de Acompanhamento de 
Concursos (SAC), instrumento no 
qual se registram todas as admissões 
de pessoal ocorridas no âmbito 
administrativo municipal, inclusive 
as de natureza temporária.

Desde o ano de 2002,  este 
Tribunal já apreciou a legalidade 
de 32.727 admissões por concurso 
público – somando-se a essas 
3.112 contratações temporárias 
– distribuídas pelos órgãos desse 
município da seguinte forma, 
conforme consulta ao SAC3:

Órgão
Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

COMLURB

Outros (administração, fiscalização e obras)

TOTAL

Quantidade de admissões
11.817

10.531

8.466

1.913

32.727

% do Total
36%
32%
26%

6%
100%

1  Parecer “O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e a Emenda Constitucional nº 25/2000”.
2  Disponível no sítio www.rio.rj.gov.br/cgm.
3 Consulta realizada em 08/11/2007.
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prestação de contas simplificada, 
pe rmi tem-nos  a f i rmar  que  o 
quantitativo da estrutura de pessoal 
desses órgãos destaca-se, não só por 
representar atividades típicas de 
estado, mas também em função das 
características de grande metrópole, 
classificada entre as 20 maiores do 
mundo4, notadamente no que tange 
à COMLURB, face à mobilização 
necessária à coleta do lixo produzido 
por uma cidade desse porte, assim 
como pelo quantitativo de profissionais 
da área de educação, posto a cidade do 
Rio de Janeiro contar com a maior 
rede de ensino de 1º grau da América 
Latina, atualmente com mais de 1.200 
escolas.

Embora o controle desses atos 
por esta Corte de Contas ocorra 
pontualmente – quando da admissão 
em si –, o fluxo desses processos 
obedece a uma permanente renovação 
dos quadros de pessoal, em razão da 
carência administrativa, que decorre 
tanto de eventuais ampliações na 
demanda do serviço, quanto de 
desligamentos voluntários ou não 
desses profissionais, principalmente 
nas categorias pertencentes aos três 
órgãos acima destacados.

A apreciação desses atos se reveste 
de trabalho minucioso, o qual muito 
embora nesse momento de atuação, 
paute-se somente pela observância 
da legalidade estrita do procedimento, 
nele não se esgota. Há também de se 
verificar, à luz da moderna doutrina 
fiscalizatória, a legitimidade desse 
tipo de ato, considerado que o exame 
dos casos concretos ultrapassa a 
mera conformidade dos atos com o 
ordenamento, não se prescindindo 
d o  c o n t r a s t e  d e s t e s  c o m  o s 
princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.

Quanto às contratações por prazo 
determinado, também denominadas 
de natureza temporária, há de se 
investigar se a situação de fato alegada 
pelo administrador se encaixa nas 
hipóteses legais – a Lei nº 1.978/93 

e o Decreto nº 12.577/93, que 
regulamentam nesse município o 
inciso IX, do art. 37, da CF.

Vale rememorar caso emblemático 
de contratação temporária neste 
município, que fora objeto de consulta 
prévia formulada junto a esta Corte de 
Contas, na qual a Secretaria Municipal 
de Educação – objetivando suprir 
alegada carência de merendeiras nas 
unidades escolares municipais e, em 
vista da necessidade da manutenção 

da qualidade da execução do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) – pretendia contratar 1.200 
daqueles profissionais, pelo tempo 
determinado de 6 meses.

A matéria ensejava controvérsia, 
uma vez que a contratação temporária 
de merendeiras não está prevista 
taxativamente nas hipóteses legais 
aplicáveis à espécie. Este Tribunal, 
então, acolhendo a tese inicialmente 
lançada pelo nosso Secretário Geral 
– Silvio Freire de Moraes –, valendo-
se do método da ponderação de 
princípios, decidiu, nos termos do voto 
do ilustre Conselheiro Mauricio Azêdo, 
responder afirmativamente à consulta, 
destacando que, do confronto entre 
o princípio da dignidade da pessoa 
humana – retratado pela necessidade 
premente de atendimento aos alunos da 
rede escolar destinatários dos serviços 
das merendeiras – e o princípio do 
concurso público – meio ordinário 
constitucional de acesso ao serviço 
público – aquele deveria prevalecer 
frente a este, reconhecendo-se, pois, 
que a contratação cogitada encontrava 
amparo legal e legítimo.

Q u a n t o  à  a p r e c i a ç ã o  d a s 
aposentadorias e pensões, o art. 88, III, 
“b”, da Lei Orgânica Municipal, impõe 
a este Tribunal, para fins de registro, 
apreciar a legalidade das concessões 
de tais atos, cujos procedimentos 
se encontram regulamentados na 
Deliberação nº 149/2002, editada por 
esta Corte de Contas.

De início, convém destacar que 
a expressão “para fins de registro” 
não traduz uma atividade meramente 
cartorária dos Tribunais de Contas. Há 
de se ter em mente que o registro do ato 
concessório de aposentadoria importa 
sua eficácia definitiva, revelando-se, 
portanto, como um ato de controle 
que estabiliza a relação jurídica entre 
o servidor e a administração.

Trata-se de atos vinculados, seja 
qual for a modalidade de inatividade, 
praticados tanto pela administração 
quanto pelo Tribunal. Isto porque 
ambos se limitam a exercer um 
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4  Relatório da ONU apresentado no Jornal Folha de São Paulo (2001).
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juízo de comprovação entre o fato 
ensejador da inatividade e a hipótese 
normativa aplicável à espécie, muito 
embora não haja ainda entendimento 
pacífico acerca da classificação do 
ato de aposentadoria, no que tange à 
formação das vontades em sua edição, 
notadamente, no que diga respeito à 
atuação das Cortes de Contas, quando 
da apreciação de sua legalidade.

O entendimento predominante 
assenta que o ato de registro integra 
o de concessão, revelando, pois, um 
ato complexo. Assim já se pronunciou 
reiteradamente o Supremo Tribunal 
Federal, em diversos julgados5, quando 
se entendeu que o ato de concessão só 
se aperfeiçoaria após o ato de registro 
pelo Tribunal de Contas, razão pela 
qual este integraria, em conjunto 
àquele, um ato único.

Por outro lado, com respeitável 
fundamento, há os que sustentam6 
que o ato de aposentadoria seria 
simples, haja vista que o registro 
efetuado pelo Tribunal de Contas 
não interferiria na eficácia do ato 
– já presente desde a sua concessão 
– senão em caso de ilegalidade, o que 
revelaria tão-somente a atuação de 
controle das Cortes de Contas, face à 
sua competência constitucional.

Outro aspecto relevante a ser 
considerado no estudo do tema é a 
classificação da natureza jurídica desse 
registro, a qual parece se revelar tanto 
declaratória quanto constitutiva. Isto 
porque, independente de integrar ou 
não o ato de aposentadoria, o registro 
reconhece a existência de um direito 
– tal como a sua própria concessão 
original –, razão que nos leva a 
vislumbrar sua natureza declaratória. 
Entretanto, concomitantemente, há 
de conferir-lhe também certa carga 
constitutiva, pois, muito embora 
o direito à inatividade já se tenha 
aperfeiçoado à época da reunião 
dos requisitos legais pelo servidor, 
somente após seu registro alcançará 

sua eficácia definitiva, adquirindo, 
conforme entendimento pacífico no 
STF, executoriedade plena7.

Para melhor compreensão, deve-se 
lembrar que o ato de aposentadoria 
emanado pela autoridade administrativa 
já produz efeitos no mundo jurídico, 
na medida em que os proventos por 
esta fixados já são pagos ao inativo 
e a vacância do cargo é declarada, 
independente do pronunciamento 
do Tribunal de Contas, o qual então 
ensejará a eficácia definitiva do ato 
concessório, salvo quando do eventual 
reconhecimento de sua ilegalidade.

O p o r t u n o  d e s t a c a r  q u e , 
recentemente8, o STF editou a Súmula 
Vinculante nº 03, segundo a qual “nos 
processos perante o Tribunal de Contas 
da União, devem ser assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, quando 
da decisão puder resultar anulação ou 
revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão.”

Assim, portanto, reafirmou-
se a natureza complexa do ato de 
aposentadoria, cujo registro, apesar 
de não ser condição de sua eficácia, 
atribui-lhe a qualidade de definitivo, 
que até então não possuía. Interessante 
notar que o momento da apreciação 
inicial do ato pelas Cortes de Contas 
constitui competência originária, 
outorgada expressamente pela Lei 
Maior. Após tal apreciação, ocorrendo 
decisão desfavorável ao administrado, 
incide de forma automática o 
princípio (também constitucional) do 
contraditório e da ampla e irrestrita 
defesa.

Neste passo, o registro encerra 
a relação jurídica, razão pela qual 
modificações posteriores no ato 
originário, que alterem o fundamento 
legal que o constituiu – ressalvadas 
as melhorias posteriores que não 
alterem a fundamentação legal do ato, 

como p. ex. concessões de benefícios 
decorrentes da paridade constitucional 
entre ativos e inativos, as quais no 
âmbito desta Corte restou positivada 
na Deliberação nº 149/2002 – devem 
ser obrigatoriamente submetidas à 
nova apreciação dos Tribunais de 
Contas9, sem prejuízo de assegurarem-
se ao interessado o contraditório e a 
ampla defesa.

Todavia, é a discussão acerca das 
decisões dos Tribunais de Contas que 
negam registro aos atos concessórios 
de aposentadoria que se afigura mais 
tormentosa. Como já apresentado 
antes, o ato de registro possui carga 
de natureza constitutiva, ficando 
esta ainda mais evidente frente à 
eventual recusa do registro. Isto 
porque tal proceder opera verdadeira 
transformação na relação jurídica 
entre o servidor e a administração.

Independente da corrente que 
se perfilhe, seja a de que o ato 
de aposentadoria se revele como 
complexo ou simples, inexistem 
dúvidas quanto à desconstituição do 
direito envolvido, quando da recusa 
do registro pelo Tribunal de Contas. 
Negado o registro, desaparecem os 
efeitos do ato, porquanto não serão 
pagos os proventos do servidor, 
bem como este deverá retomar suas 
funções no cargo em que se deu sua 
inatividade.

No âmbito de atuação do TCMRJ, 
é certo que, durante a apreciação da 
legalidade dos atos concessórios de 
aposentadoria, não há a imediata recusa 
do registro em face da constatação de 
eventual irregularidade, uma vez 
que a Deliberação nº 149/2002 bem 
regulamentou a matéria, ao graduá-la 
em meras impropriedades formais, 
assim definidas pela própria norma, 
que não interfiram no mérito do ato, 
ensejando a devolução dos autos 
à origem, à margem da apreciação 
plenária, a fim de que se proceda ao 
saneamento necessário, prestigiando-

5 Por exemplo: RE nº 195.961-8/ES, MS nº 23.665/DF.
6 Flávio Germano de Sena Teixeira, em “O Controle das Aposentadorias pelos Tribunais de Contas”, 2004.
7 Tese exarada em voto do Exmo. Sr. Ministro Victor Nunes Leal, em julgamento no STF do RMS 8.657, de 06/09/1961.
8 Sessão Plenária de 30/05/2007, publicada no DJ de 06/06/2007.
9  Súmula nº 6 do STF.
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o se, assim, o princípio constitucional 
da eficiência administrativa, aqui 
concretizado pela economia e 
celeridade processuais.

Já nas hipóteses em que as 
i r r egu la r idades  decor ram da 
inobservância de pressupostos legais, 
à luz do inciso IX, do art. 71, da CF, 
esta Corte diligencia ao órgão de 
origem, a fim de que este adote as 
medidas corretivas cabíveis, dentro 
de prazo certo. Uma vez adotadas as 
medidas propostas, outro não será o 
desfecho senão o registro do ato.

Hipótese diversa ocorre quando, 
eventualmente, o órgão de origem se 
mantém inerte ou não adota as medidas 
corretivas. A par de uma primeira 
leitura da norma constitucional que 
rege a matéria, a recusa do registro 
pareceria a única solução jurídica 
viável, cabendo, entretanto, distinguir 
duas situações possíveis: a primeira 
trata de irregularidade ensejadora de 
despesa adicional, ou seja, hipótese 
na qual o Tribunal entenda que o 
servidor interessado não preencheu 
os pressupostos legais para lograr sua 
inativação ou que determinada parcela 
fixada nos respectivos proventos seja 
indevida, dando azo à sua exclusão.

Frente à eventual recusa da 
administração em cumprir  tal 
determinação, o Tribunal de Contas 
detém a competência constitucional 
de, negado o registro, sustar o ato, nos 
termos do inciso X, do art. 71, da CF, 
responsabilizando solidariamente o 
agente ordenador da despesa declarada 
irregular.

A questão controversa reside na 
situação oposta, na qual o Tribunal de 
Contas, ao apreciar a legalidade dos 
atos concessórios de aposentadorias 
e pensões, verificar, relativamente à 
fixação dos proventos, a omissão total 
ou parcial de determinada vantagem 
a que faz jus o inativo ou pensionista. 
Neste caso, ao nosso sentir, as Cortes 
Fiscalizadoras não devem obrigar, por 
intermédio de sucessivas diligências, a 
administração a realizar uma despesa 
a qual ela entenda indevida, lastreada 

na sua própria interpretação da norma 
de regência.

No TCMRJ, a solução jurídica 
aplicável à espécie foi positivada pelo 
art. 10 da Deliberação nº 149/2002, que 
prevê a possibilidade de ser efetuado 
o registro do ato, acompanhado da 
ressalva quanto à questão relativa ao 
direito do interessado.

Há, em sentido contrário, o 
entendimento10 de que não caberia 
a efetivação do registro com ressalva, 
ainda que seja do servidor o prejuízo 
advindo da i rregular idade na 

composição dos proventos. À luz 
dessa tese, não estaria conferida aos 
Tribunais de Contas tão-somente a 
proteção das finanças públicas, mas, 
igualmente, o cumprimento da lei e 
a observância do interesse público, 
arrimado nos princípios da boa-fé e da 
moralidade, razão pela qual haveria de 
ser negado o registro.

Embora também respeitáveis sejam 
esses argumentos, entendemos que, 
desta forma, o inativo resultaria 
duplamente penalizado, pois, além 
de não ter visto transformado em 
pecúnia um direito que lhe foi negado 
pela administração – arrimada em 
entendimento jurídico diverso –, 
ficaria ainda com a sua situação 
administrativa não regularizada, 
haja vista que o ato administrativo 
de sua inatividade não restaria 
aperfeiçoado, mediante a recusa do 
registro junto ao órgão de controle 
externo competente.

Por outro lado, a própria ressalva 
no registro do ato de aposentadoria 
ou pensão, aposta pelo Tribunal de 
Contas, pode vir a subsidiar decisão do 
Poder Judiciário, o qual consubstancia, 
ao nosso ver, a sede própria para tutelar 
o direito subjetivo do interessado, em 
caso de eventual demanda intentada 
contra a Fazenda Pública.

No que tange às concessões de 
pensão aos beneficiários do servidor 
segurado, merece especial relevância 
apresentar a correlação do instituto 
frente à evolução do Direito Civil 
contemporâneo, mais particularmente 
à vigência do novo Código Civil, à “lei do 
concubinato”, ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, bem como às relações 
homoafetivas, vez que tais institutos 
– estejam normatizados ou sob a égide 
jurisprudencial – determinam quais 
serão os destinatários do benefício e as 
quotas devidas, cobrando das Cortes 
Fiscalizadoras permanente atenção 
e sintonia com esse ramo da Ciência 
do Direito.

Por fim, há que se comentar – 
mesmo que de forma brevíssima – sobre 
as reformas previdenciárias ocorridas 

“

”

10 Flávio Germano de Sena Teixeira, em “O Controle das Aposentadorias pelos Tribunais de Contas”, 2004.
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na última década, concretizadas pelas 
Emendas Constitucionais nos 20/98, 
41/03 e 47/05, as quais revolucionaram 
o sistema de aposentadoria e pensão 
dos servidores públicos.

Ressalte-se que estas recentes 
inovações legislativas refletiram, no 
sistema previdenciário brasileiro, a 
mudança no paradigma da administração 
pública, antes patrimonialista e 
burocrática, para, a partir da reforma 
do aparelho estatal iniciada nos anos 
90, retomar-se o seu enfoque gerencial, 
interrompido parcialmente frente a 
algumas conseqüências da transição 
democrática calcada na Constituição 
de 1988.

Isto porque, nada obstante essa 
Carta tenha representado uma grande 
conquista da democracia em nosso 
país, não há como se ignorarem alguns 
aspectos indesejáveis causados por 
decisões políticas tomadas pelo poder 
constituinte originário, mormente em 
sede de administração de pessoal, que 
acabaram por inflar a estrutura da 
máquina administrativa, atribuindo-
lhe um passivo previdenciário, cujos 
efeitos financeiros hoje se podem 
notar.

Assim, o servidor público, na era da 
administração gerencial, deixou de ser 
percebido como um patrimônio estatal 
– cuja inatividade era sustentada pelo 
próprio Tesouro – para ser conceituado 
como um agente público responsável 
pela confecção dos meios necessários 
à qualidade de serviços públicos 
eficientes, voltados essencialmente ao 
cidadão, agora, de fato, seu principal 
beneficiário.

D e c o r r e m  d e s t a  m u d a n ç a 
paradigmática, pois, as alterações 
nas regras constitucionais que dizem 
respeito ao sistema previdenciário 
do servidor público, à medida que 
procuraram implementar sua auto-
sustentação, fixando-se, assim, 
contrapartidas próprias que o 
pudessem viabilizar financeiramente, 
em um horizonte de médio e longo 

prazos, prestigiando-se principalmente 
o aspecto atuarial, tão sensível às 
influências da evolução científica, 
notadamente,  a medicina,  que 
empreendeu, após a Segunda Grande 
Guerra, um aumento sem precedentes 
na expectativa de vida da população.

I n f e r e m - s e ,  a s s i m ,  a l g u n s 
objetivos fundamentais propulsores 
das reformas mencionadas, tais 
como a aproximação dos regimes 
próprios de previdência social com o 
Regime Geral de Previdência Social, 
administrado pelo INSS; a correção dos 
desequilíbrios já existentes, buscando-
se uma melhoria nos resultados fiscais 
e adequando-se o sistema a uma 
nova política de recursos humanos; 
o avanço em direção à construção 
de um regime previdenciário básico, 
público e universal, de caráter 
contributivo com benefícios limitados 
e pré-definidos; e finalmente, a 
viabilização da adoção de um sistema 
de previdência complementar, baseado 
na constituição e capitalização de 
reservas individuais11.

Com efeito, sob a égide de um 
sistema constitucional rígido, ínsito 
ao modelo nacional, estabeleceram-
se regras jurídicas de transição que, 
apesar de revelarem atenção a alguns 
direitos adquiridos, acabaram também 
por tornar imbricado e complexo o 
ordenamento jurídico da espécie, 

frente à diversidade de normas geradas, 
demandando ainda mais atenção das 
Cortes de Contas, quando do exame 
desses atos.

Todavia, sem embargo de todos esses 
argumentos, parece-nos fundamental 
que o Estado, ao empreender tais 
reformas, tenha em consideração o fato 
de estar atingindo a vida de milhares 
de servidores públicos, os quais já 
dedicaram longos anos de suas vidas 
ao cumprimento de seus deveres junto 
à Administração Pública, merecendo 
por parte dos agentes políticos que 
por esta respondem um mínimo de 
estabilidade ao atingirem idade mais 
avançada. Nesse sentido, permito-me 
encerrar este singelo artigo com o 
irretocável ensinamento do já citado 
Mestre dos Mestres Dr. Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto12, ao definir 
como o direito produziu o conceito de 
legalidade e legitimidade: 

“Na raiz do Direito, de todos os 
direitos, está o anseio humano por 
segurança. Descartado o uso privado 
da força como solução garantidora 
nos conflitos que instabilizam a vida 
em sociedade, a concentração do 
monopólio legítimo da coerção nas 
mãos de uma autoridade veio a se 
tornar a solução capaz de prover 
um nível de segurança satisfatório 
para permitir o desenvolvimento das 
civilizações.”

11  Baseado em conceitos apresentados por Paulo Modesto em “A Reforma da Previdência e Regime Jurídico da Aposentadoria dos Titulares de 
Cargo Público”, contido na obra “Reforma da Previdência – Análise e Crítica da Emenda Constitucional nº 41/2003”, em 2004.
12 Em “Mutações do Direito Administrativo”, 2001, pg. 279.
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Jairo Saldanha Rimes
Assessor da Coordenadoria de Auditoria Operacional - CAD - TCMRJ

Despesa de Pessoal no 
Município do Rio de Janeiro

C

E

Estudo da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
mostra a evolução dos limites da despesa de pessoal no 
âmbito do Município do Rio de Janeiro desde o exercício 
de 2000 até o de 2006, o já apurado no exercício de 2007, e 
analisa alguns cenários possíveis para o final do exercício. 

1.	Introdução

2.	A	LrF	E	oS	LIMItES	PArA	A	dESPESA	dE	PESSoAL

om a eleição e posse do 
P r e s i d e n t e  Fe r n a n d o 
Henrique Cardoso, em 1995, 

foi inaugurada uma era de reformas 
econômicas e sociais no Brasil que 
se caracterizou, especialmente 
por parte do Governo Federal, em 
choques de gestão em diversas áreas 
de sua atuação, com reflexos nos 
âmbitos estadual e municipal.

O maior impacto destas medidas, 
pelo menos os mais perceptíveis, 
foram o fim da hiperinflação, a 
estabilidade monetária e o início da 
reforma do Estado. Neste último, em 
especial, a implementação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

A  p u b l i c a ç ã o  d a  L e i 

C o m p l e m e n t a r  n º  1 0 1 / 2 0 0 0 , 
doravante denominada LRF, foi a 
consolidação do desejo do Governo 
Federal de impor, a todas as esferas 
e  ent idades  governamenta is , 
um controle sobre os gastos e 
dispêndios, vinculando os mesmos 
à arrecadação de cada ente federado. 
O projeto de lei, originado no 
Ministério do Planejamento, passou 
por uma longa reflexão e por um 
processo de discussão em audiência 
pública, até a sua conversão em Lei, 
sancionada em 04.05.2000.

Na realidade, apesar de a sua 
publicação ter ocorrido no ano 
de 2000, já existia previsão para 
uma legislação complementar, 

visando à limitação do gasto público 
desde a Constituição Federal de 
1988. A Carta Magna, em seu art. 
169, estabelece que “a despesa 
com pessoal ativo e inativo da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar”.  Contudo, 
somente doze anos depois é que a 
mencionada Lei Complementar foi 
promulgada.

Em suma, a LRF configura um 
sistema de planejamento, execução 
orçamentária e disciplina fiscal cujo 
objetivo é controlar o déficit público 
visando a estabilizar a dívida pública 
em um nível suportável.

ntre seus 75 artigos, os de 
números 19 e 201 tratam 
dos limites de gastos com 

pessoal. Na esfera municipal, o 
limite é definido em 60% da Receita 
Corrente Líquida2- RCL, repartidos 
entre Poder Executivo e Legislativo 
nos percentuais de 54% e 6%, 

respectivamente. Deve-se ressaltar 
também a existência de limites 
prudenciais3 (art 22), bem como 
parâmetros para a emissão de alertas 
por parte dos Tribunais de Contas4, 
órgãos fiscalizadores da LRF, caso 
tais percentuais ultrapassem 90% 
do limite.

A não observância dos limites 
previstos na Lei impõe, ao Poder ou 
órgão, as sanções previstas nos artigos 
22 e 23 que podem ir da vedação de 
reajuste do funcionalismo público 
até a suspensão do recebimento das 
transferências voluntárias, conforme 
a gravidade da situação.

1, 2, 3 e 4 Vide verso.
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evolução dos limites no 
âmbito do Município do Rio 
de Janeiro, desde o exercício 

de 2000 até o de 2006, juntamente com 

A

1 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente  
  da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

...
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
...
III - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

2 Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
...
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
...
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as 
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9 do art. 201 da Constituição.
§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 
de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
...
§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades.

3 Art 22 -A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido 
no art. 20 que houver incorrido no excesso:
...

4 Art  59 - O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
...
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 
...
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 

o já apurado no exercício de 2007, bem 
como uma análise de alguns cenários 
possíveis para o final do exercício de 
2007 serão examinadas a seguir.

A Tabela 1 apresenta a evolução 
do limite de Gasto de Pessoal, previsto 
no artigo 19 da LRF, ao longo dos 
exercícios de 2000-2006.

2006
4.322.428
2.862.054

-
1.375.190

85.184

584.280

4.492

11.224
32.158

536.405

345.329

345.329

4.083.477

7.583.369
53,85%

2005
3.994.324
2.635.465

-
1.248.553

110.306

617.926

3.600

16.121
39.512

558.693

334.264

334.264

3.710.662

7.067.957
52,50%

2004
3.956.964
2.699.132

-
1.170.925

86.907

838.561

46.420

13.357
29.103

749.501

-

-

3.118.404

6.773.139
46,04%

2003
3.589.975
2.446.002

-
1.058.989

84.984

426.881

35.812

10.978
23.172

356.919

-

-

3.163.094

5.929.104
53.35%

2002
3.094.957
2.062.583

-
963.170

69.203

416.749

66.586

5.647
24.973

319.543

-

-

2.678.207

5.445.923
49.18%

2001
2.354.583
1.499.571

-
647.009

208.003

-

-
-
-

-

-

-

2.354.583

4.898.266
48.07%

2000 (1)

2.171.182
1.372.713

40.316
516.865

241.288

-

-
-
-

-

-

-

2.171.182

4.182.282
51.91%

Tabela 1 – Despesa de Pessoal - Consolidada

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal da CGM/PCRJ  - 2000-2006
(1) Contratos de 3º não incluídos à época por falta de regulamentação 040/1253/01

Despesa de Pessoal Consolidada
Despesa Bruta com Pessoal (A) 
Pessoal Ativo
Pessoal Ativo sem empenho
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras Despesas de pessoal 
decorrentes de contratos de 
terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa não computadas (§ 1º do 
art. 19 da LRF) (B)
Indenizações por demissão e 
incentivos à demissão voluntária
Decorrentes de decisão judicial
Despesas de Exercicios Anteriores
Inativos e Pensionistas com 
Recursos Vinculados
Repasses previdenciários ao regime 
próprio de previdência social (C)
Contribuição Patronais
Total da despesa com pessoal para 
fins de apuração do limite 
(A) - (B) + (C)
Receita Corrente Líquida
% Apurado

3.	A	LrF	E	A	dESPESA	dE	PESSoAL	no	âMBIto	do	MunICíPIo	do	rIo	dE	JAnEIro

Em Milhares de R$
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o A primeira vista, deve-se destacar 
que o Município do Rio de Janeiro, 
de forma consolidada, se manteve 
dentro do limite de 60% estipulado 
no artigo 19 da LRF em todos os 
exercícios observados. Contudo, deve-

se ressaltar que o percentual apurado 
vem se aproximando do limite nos 
dois últimos exercícios, tendo crescido 
1,35% entre 2005 e 2006.

O gráfico 1, a seguir, demonstra 
o crescimento nominal, no período 

de 2000/2006, das duas variáveis 
utilizadas no cálculo do limite da 
despesa de pessoal: a Receita Corrente 
Líquida – RCL - e a Despesa de Pessoal 
Consolidada – DPC - apurada para fins 
da LRF.

Conforme se observa, a RCL cresceu 
81% entre 2000 e 2006, demonstrando 
o esforço de arrecadação do Município 
do Rio de Janeiro. Neste ponto cabe 
destacar que o TCMRJ vem, ao longo 
dos últimos exercícios, recomendando 
ao Poder Executivo, por meio do Parecer 
Prévio das Contas de Gestão do Exmo. Sr. 
Prefeito, que se envidem esforços para o 
incremento da Receita Corrente Líquida, 
tendo em vista que a mesma afeta o 
cumprimento de diversos limites da LRF, 

entre eles o de gastos com pessoal.
No que diz respeito à Despesa de 

Pessoal Consolidada, o crescimento de 
88% no seu montante apurado entre 
2000/2006 foi superior à variação da RCL 
no período em sete pontos percentuais, 
razão pela qual o comprometimento 
da RCL com pagamento de pessoal ter 
apresentado uma tendência crescente 
conforme Tabela 1.

Deve-se frisar que as duas variáveis 
examinadas cresceram acima dos 55% 

apurados para o IPCA-E no mesmo 
período. Tal fato possui um aspecto 
favorável com relação ao cálculo do 
limite, qual seja, o Município do Rio 
de Janeiro consegue fazer crescer sua 
arrecadação acima da inflação. Contudo, 
o crescimento da despesa com pessoal 
consolidada a uma taxa superior à da 
arrecadação deve ser motivo para uma 
efetiva preocupação dos Poderes Públicos 
no que diz respeito ao atendimento do 
limite de gastos com pessoal.

5 Fonte: site da CGM – Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro www.rio.rj.gov.br/cgm acesso em 11/12/07.

4.	dESPESA	dE	PESSoAL	–	PodEr	EXECutIVo

m indicador da possibilidade 
da despesa com pessoal do 
Município do Rio de Janeiro 

vir a se aproximar do limite de 60% 
da RCL nos próximos exercícios foi 
o Alerta feito pelo TCMRJ ao Poder 
Executivo, no Parecer Prévio sobre 
as Contas de Gestão do exercício 
de 2006. Nos termos do Voto do 
Exmo. Sr. Conselheiro Relator Antonio 
Carlos Flores de Moraes, o Poder 
Executivo foi alertado pelo TCMRJ 
por ter ultrapassado 90% do limite de 
54%, correspondente à 48,6% da RCL 
(inciso II, do § 1º do Artigo 59 da LRF), 
quando da apuração da Despesa de 
Pessoal daquele Poder ao atingir o valor 

de 50,4% ao final de 2006.
O fato acima já corrobora a 

preocupação com o alcance do limite 
previsto na LRF haja vista o Executivo 
ser o responsável pela maior parte da 
despesa com pessoal do Município.

Entretanto, o exame dos valores 
apurados ao longo do exercício de 
2007, até o mês de outubro, indica que 
o Poder Executivo, em atendimento 
ao alerta dado pelo TCMRJ, vem 
promovendo, ao longo do exercício de 
2007, uma política de redução do seu 
percentual de gasto com pessoal.

Ao utilizar os demonstrativos 
mensais elaborados pela Controladoria 
Geral do Município – CGM, com base no 

Decreto Nº 25.051/05, pode-se verificar 
como tem sido a evolução da Despesa de 
Pessoal do Poder Executivo – DPPE - ao 
longo do exercício de 2007. Tal Decreto, 
cuja iniciativa deve ser louvada, obriga 
o Poder Executivo a divulgar relatório 
mensal de acompanhamento dos 
parâmetros estabelecidos pela LRF5. 
Deve-se frisar que a forma de apuração 
estabelecida é idêntica à da Lei. Isto 
significa que tanto a despesa quanto 
a RCL serão apuradas somando-se o 
mês em referência com os onze meses 
imediatamente anteriores.

O Gráfico 2, a seguir, foi elaborado 
com os dados constantes nos relatórios 
mencionados.

U

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

Despesa de Pessoal

Receita Corrente Líquida

Gráfico 1 – Evolução da Receita Corrente Líquida e da Despesa de 
Pessoal Total do Município do Rio de Janeiro – Valores Nominais

Bilhões
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Conforme se observa, fica clara a 
tendência inversa das variáveis que 
determinam o percentual de gasto, 
a RCL cresceu ao longo do exercício 

O gráfico 3 mostra o acompanhamento 
do percentual ao longo do exercício 
de 2007. Deve-se frisar contudo que, 

enquanto a DPPE seguiu em sentido 
contrário. O resultado foi um declínio 
no percentual apurado, de 51,1 % em 
Janeiro para 44,6 % em Outubro.

para o cumprimento do disposto 
no art. 22 da LRF, isto é, para a 
verificação dos limites de gasto com 

A Tabela 2, a seguir, apresenta as 
variações mensais da RCL e da DPPE 
com o percentual provisório da relação 
DPPE/RCL.

pessoal, somente os valores apurados 
ao final de cada quadrimestre são 
válidos.

%DPPE/RCL

Percentual Apurado pelo 
Poder Executivo do MRJ

Gráfico 3 – Comportamento da relação DPPE/RCL no exercício de 2007

ALERTA TCS (Art.59 LRF)

LIMITE PRuDEnCIAL (ART.22 LRF)

ACIMA DO LIMITE LEGAL - ADOTAR MEDIDAS (ART.23 LRF)

Gráfico 2 – Evolução da RCL e da DPPE ao longo do exercício de 2007 – Valores Nominais

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

DPPE

RCL

Bilhões

Tabela 2 – Crescimento da RCL, DPPE e do limite Despesa de Pessoal – Exercício de 2007

Variação em relação ao mês anterior Percentual

RCL
-

1,7%
1,8%
0,9%
0,6%
1,0%
0,4%
1,0%
0,6%
1,3%

DPPE
-

-0,5%
-0,1%
-0,1%
0,3%
0,1%
0,5%
0,6%

-4,4%
-0,8%

DPPE/RCL
51,1%
50,0%
49,1%
48,6%
48,4%
48,1%
48,1%
47,9%
45,5%
44,6%

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

Fonte: CGM

2007

56

54

52

50

48

44

46
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o

e s m o  c o n s i d e r a n d o  
que o Poder Executivo 
v e m ,  a o  l o n g o  d o 

exercício de 2007, promovendo 
uma política cujo resultado é a 

sua adequação ao disposto na 
Lei, traçaremos a seguir alguns 
cenários comparando o exercício 
d e  2 0 0 7  c o m  o s  e x e r c í c i o s 
anteriores.

Com a finalidade de ilustrar os 
possíveis cenários a serem obtidos 
para o percentual de gasto com a 
despesa de pessoal do Poder Executivo, 
elaboramos a tabela 3:

6 Este artigo foi elaborado na primeira quinzena de dezembro de 2007, com dados referentes à outubro de 2007.

Na linha superior temos as taxas 
de variação da RCL entre Outubro 
e Dezembro para os exercícios de 
2004, 2005 e 2006. Nas colunas, 
as mesmas taxas para a DPPE, nos 
mesmos exercícios. Deve-se frisar 
que a variação total atinge cerca 
de 7% (-2,5 % até 4%) para a RCL 
e cerca de 20% (-9,5% até 10,1%) 
para a DPPE demonstrando uma 
inconstância nestas variáveis, o 
que dificulta qualquer exercício de 
previsão e planejamento.

A seguir, aplicamos as taxas 
históricas aos valores da RCL e 
da DPPE apurados em Outubro de 
2007 e projetamos para Dezembro. 
O resultado para cada combinação 
(RCL;DPPE) está na tabela (área entre 
bordas azuis), obtendo possíveis 

percentuais para o limite ao final 
do exercício de 2007.

Conforme se observa, somente 
no caso extremo de uma queda de 
2,5% na RCL entre OUT/DEZ e um 
acréscimo de 10,1% na DPPE (ambos 
os percentuais de fato ocorridos 
no exercício de 2005) é que o 
percentual apurado ensejaria um 
novo alerta por parte do TCMRJ, em 
todos os outros casos estaria o Poder 
Executivo com gastos de pessoal 
abaixo do percentual de alerta. 

Um outro dado interessante é 
que caso a DPPE apresente uma 
variação de 10%, o que é bastante 
improvável ,  ha ja  a  tendência 
em queda nos meses de Agosto, 
Setembro e Outubro, bastaria um 
acréscimo de cerca de 1% na RCL, o 

que é bastante plausível (ver Tabela 
2), para que o Alerta do TCMRJ dado 
em 2006 ao Poder Executivo não se 
repita em 2007.

Retornando à Tabela 2, pode-se 
verificar que, à exceção de Julho, a 
variação da RCL em todos os outros 
meses foi superior à da DPPE. A RCL 
em nenhum mês apresentou variação 
negativa, enquanto a DPPE apresentou 
queda entre um mês e outro em cinco 
oportunidades. Em nenhum mês a 
variação da DPPE sequer ultrapassou 
um ponto percentual positivo. Estes 
argumentos somente corroboram 
a tese de que dificilmente o Poder 
Executivo será alvo de outro alerta 
por parte do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, no que 
diz respeito à despesa de pessoal.

or tudo o que foi exposto, 
parece-nos que o Alerta 
emitido pelo TCMRJ ao 

Poder Executivo do Município do Rio 
de Janeiro surtiu o efeito desejado, 
já que os indicadores apontam no 
sentido de um gasto com Pessoal 
dentro dos limites da LRF, salvo a 

ocorrência de alguma contingência ao 
final do exercício de 2007 ou a uma 
queda abrupta na RCL, fatos que não 
devem ser encarados como realistas.

Assim sendo, cumprindo sua 
missão constitucional, o TCMRJ, 
ao alertar o Poder Executivo, ao 
final do exercício de 2006, sobre 

seus gastos com pessoal, norteou 
e acabou por permitir que aquele 
poder elaborasse um sistema de 
planejamento, execução orçamentária 
e disciplina fiscal que proporcionasse 
a adequação da Despesa de Pessoal 
do Poder Executivo aos ditames da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.	CEnárIoS	PArA	o	EXErCíCIo	dE	20076	

5.	ConCLuSão

M

P

Tabela 3 – Cenários para Dezembro de 2007

Variação da RCL
Variação da DPPE
2004
2005
2006

-9,5%
10,1%
3,8%

2005
-2,5%
41,4%
50,4%
47,5%

2006
1,1%
39,9%
48,6%
45,8%

2004
4,0%
38,8%
47,2%
44,5%
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Club Municipal: saúde e lazer  
para servidores públicos

Fundado em 1932, o Club Municipal defende, orienta, lidera 
e luta pelos servidores públicos do Rio de Janeiro e de todo 
Brasil. O atual presidente, Octávio Luiz Alves aponta ações 
que justificam a denominação do Club de “Quartel General 
dos Servidores Públicos”. 

Que	 projetos 	 o 	 Club	
Municipal	tem	realizado	em	benefício	
dos	servidores	públicos?

Nossa associação foi fundada pelos 
saudosos pioneiros Alberto Woolf 
Teixeira, Mário Mello e José Seabra 
Fagundes, há 75 anos, com o princípio 
básico de defesa e reivindicação dos 
direitos dos servidores públicos. Por 
isso temos um histórico no Estado e 
em todo país de luta pelos interesses 
dos colegas. Temos um departamento 
exclusivo de defesa de classe, 
oferecemos lazer, cultura, esportes, 
festas, fonoaudiologia, odontologia, 
orientação jurídica, planos de saúde 
com preços acessíveis, o PLANFURI, 
que cuida de tudo em situações de 
falecimento, seguro para o sócio 
titular, descontos em estabelecimentos 
e nossa paradisíaca Sede Náutica de 
Angra dos Reis.

Recentemente firmamos convênio 
com a Caixa Econômica Federal 
oferecendo  facilidades de crédito aos 
sócios. Eles terão acesso a uma série de 
produtos como consórcios, previdência 
e capitalizações; crédito para compra 
de veículos, computadores e imóveis 
por exemplo. Para o servidor público 
se beneficiar de todas estas vantagens, 
basta procurar o Club Municipal, ou 
ligar para 2569 4822.

Octavio Luiz Alves
Presidente do Club Municipal
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o o	Club	Municipal	oferece	serviços	
na	área	de	saúde?	Quais?

Sim. Como já citei, oferecemos 
a tendimento  fonoaudio lóg ico 
e odontológico com profissionais 
graduados e especializados; planos 
de saúde com preços acessíveis e 
inauguramos o Centro de Fisioterapia 
Dr. Pedro Ernesto, um serviço de 
interesse público. Com equipamentos 
novos e de qualidade, serão realizados 
tratamentos f isioterápicos por 
profissionais formados, oferecendo 
tratamento de qualidade para sócios 
e não sócios.

o	Club	proporciona	programação	
de	lazer	para	sócios?	Quais?

Temos um enorme e belo parque 
aquático, atualmente em reforma. 
Atividades esportivas como basquete, 
futsal, vôlei, xadrez, esportes aquáticos, 
tênis de mesa e tiro com arco. Também 
sempre realizamos eventos do mais 
alto nível; shows com grandes artistas, 
bailes de dança de salão, festas típicas 
e em datas comemorativas.

Em nossa programação temos, 
aos domingos, a partir das 13h, 
o Almoço Dançante com famílias 

d iver t indo -se  e  provando um 
delicioso almoço. Toda segunda-
feira realizamos o Baile da Terceira 
Idade, das 16h às 20h, uma festa 
criada por nossa administração 
e que segue há mais de 25 anos 
ininterruptos como um dos bailes 
mais procurados.  O pagode  às 
sextas-feiras, a partir das 20h, 
é considerado um dos melhores 
encontros de samba do Rio. Toda 

Presidente, há 10 anos, da Associação dos Servidores da Secretaria Estadual de 
Administração, Ivan Azevedo explica atividades da FAS, a que também preside desde 
1999, ano de criação da Organização. 

Que	é	a	Força	Ativa	
do	Servidor	-	FAS?

A Força Ativa do Servidor 
–  FAS é  um organismo de 
caráter associativo que atua 
no  âmbi to  dos  se rv idores 
e s t a d u a i s .  D e s d e  a  s u a 
f u n d a ç ã o ,  a  FA S  t e m  s e 
preocupado, objetivamente, 
com a cr iação de projetos 
que possam gerar uma maior 
qualidade de vida para seus 
associados, uma vez que se 
trata de entidade sem fins 
lucrativos.

Quem	 são	 os	 membros	 que	
compõem	a	FAS	e	quais	 funções	e	
cargos	desempenham?	

Os membros  da  FAS são 
representados por presidentes de 
Associações e Sindicatos, que hoje 
são seus 18 fundadores.

Quando,	como	e	por	quem	foi	
criada	a	FAS?

A FAS foi criada em 1999, 
primeiramente com um movimento 
para indicação de cargos no Rio-
Previdência, mas, em 2002, a FAS 
se tornou uma Central Unificada 
dos Servidores no Estado do Rio 
de Janeiro.

Q u e 	 p r o j e t o s 	 e s t ã o 	 e m	
andamento?

O Projeto de Lei sobre Crédito 
Imobiliário Consignado, já votado 
na Assembléia Legislativa no dia 
04.10.2007, aguardando a ida 
para o governador publicar.

Q u e 	 p r o j e t o s 	 j á 	 f o r a m	
desenvo lv idos 	 e 	 qua i s 	 os	
resultados	obtidos?

O reajuste salarial no ano 
passado para todas as Fundações 
e Empresas de Economia Mista, 
faltando somente as Secretarias, 
que não conseguimos.

Força Ativa do Servidor: um aliado na luta pela dignidade do servidor 

primeira quinta do mês, o Almoço 
dos Aposentados reúne novos e 
antigos amigos para ótimos bate-
papos, com música ao vivo. Além 
disso, não esquecemos das crianças 
e famílias nas tradicionais festas da 
Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Dia das Crianças, Festa de Natal, 
ou eventos especiais como a Noite 
Típica Cigana, Noite de Queijos e 
Vinhos e outras. 
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“Sozinho eu não fico...”

Previdência é tema vital não só 
para os municípios brasileiros, 
mas se impõe como agenda 

internacional dos governos. Não por 
acaso, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico – 
OCDE - divulgou recentemente no 
28º Congresso Brasileiro de Fundos de 
Pensão, realizado em Belo Horizonte, 
o resultado de uma pesquisa acerca da 
rentabilidade dos Fundos de Pensão 
Brasileiros. 

Segundo os dados da entidade 
internacional, o Brasil estará entre 
os melhores mercados para os 
investimentos dos fundos de pensão, 
ressaltando a sofisticada gestão desses 
recursos que exige análise criteriosa 
das alternativas de investimentos 
dos ativos financeiros, envolvendo 
assunção de riscos cada vez maiores, 
por parte dos gestores previdenciários, 
para garantir a rentabilidade. 

Neste cenário, o Instituto de 
Previdência e Assistência do Município 
do Rio de Janeiro – PREVI-RIO traça 
suas diretrizes de gestão lastreadas 
em uma preocupação constante com 
o equilíbrio financeiro e atuarial, 
exigência legal prevista no Art. 40 da 
Constituição Federal, ao mesmo tempo 
em que procura enfrentar “mitos” 
sobre a Previdência Pública, adotando 
uma política consistente de atenção 
ao Servidor Público, absolutamente 
compatível com a manutenção da 
saúde financeira do Instituto.

Ao lado de administrar o Regime 
Próprio de Previdência do Município 
do Rio de Janeiro, pretendemos 
consolidar e aprofundar nossa atuação 
junto aos segurados, intensificando a 
vertente assistencial do PREVI-RIO, 
no entendimento de que a essência 
da nossa missão institucional está em 
atender e acompanhar o Servidor ao 
longo de toda a sua trajetória, como 
profissional e pessoa, e não somente 
nos momentos de ruptura, seja pela 
aposentadoria, que interrompe o 
vínculo com o trabalho, seja pela 
morte do segurado, quando se rompe 
o vínculo com a vida.

Nesta linha, criamos na estrutura 
organizacional do PREVI-RIO, em 
2007, a Diretoria de Assistência e 
Projetos Especiais, ampliando em 240% 
o elenco de benefícios assistenciais 
disponibilizados, manifestação 
inequívoca de uma política de 
investimento absoluto no capital 
humano da Prefeitura, fazendo retornar 
aos servidores, de forma estruturada e 
sustentável, o patrimônio construído 
através de recursos oriundos da 
contribuição direta do PREVI-RIO do 
qual eles são, por justiça, os legítimos 
beneficiários.

Esta é uma distinção absolutamente 
inafastável para que se alcance o 
entendimento da dinâmica que rege a 
concessão de benefícios previdenciários 
e assistenciais, tal qual descrita na 
legislação instituidora do modelo 

adotado na Prefeitura do Rio quando 
da criação do Fundo Especial de 
Previdência do Município do Rio de 
Janeiro-FUNPREVI, através da Lei nº 
3444/2001, delegando ao PREVI-RIO 
a administração do Regime Próprio de 
Previdência. 

Desta forma, mantemos segregados os 
recursos previdenciários, capitalizados 
no FUNPREVI, através de uma política 
de investimentos com o mínimo de 
riscos possível, respeitando a legislação 
vigente e visando a constituição de 
reservas patrimoniais que assegurem 
a manutenção do pagamento dos 
benefícios previdenciários, definidos em 
lei, a seus segurados e dependentes. 

Quanto ao PREVI-RIO, além de 
gerir o Regime Próprio de Previdência, 
concede benefícios assistenciais aos 
segurados, por meio de recursos 
próprios,  oriundos da taxa de 
adminis t ração do FUNPREVI, 
fazendo retornar, por exemplo, toda 
a rentabilidade da carteira imobiliária 
ao patrimônio do FUNPREVI, processo 
saudável de manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial do sistema.

De fato, conforme sublinham 
especialistas nesta área, “Previdência 
custa caro” e pode se tornar inviável 
se os gestores não incorporarem, como 
insumos básicos, o planejamento, o 
raciocínio de longo prazo, a visão de 
futuro, a segregação conceitual entre fluxo 
e caixa, a obstinação com a constituição 
de reservas técnicas, vale dizer, manter 

A

Fundado há 20 anos, o Instituto de Previdência e Assistência 
do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO é uma autarquia 
com personalidade jurídica de direito público interno, 
autonomia administrativa, patrimônio e gestão financeira 
próprios. Para a atual presidente, Dalila de Brito Ferreira, 
“a essência da nossa missão institucional está em atender 
e acompanhar o Servidor ao longo de toda a sua trajetória, 
como profissional e pessoa, e não somente nos momentos 
de ruptura, seja pela aposentadoria, que interrompe o 
vínculo com o trabalho, seja pela morte do segurado, 
quando se rompe o vínculo com a vida”.

Dalila de Brito Ferreira
Presidente do PREVI-RIO
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o sob controle a relação dialética entre 
equilíbrio versus conflito.

Trata-se, na verdade, de trabalhar o 
tempo, como categoria filosófica, como 
fenômeno com racionalidade própria, 

impondo disciplina intelectual e rigor 
ético aos gestores de Previdência, em 
especial pelo enfrentamento recorrente 
com o imediatismo do jogo político–
eleitoral.

Os quadros a seguir elencam os 
principais benefícios nas Áreas de 
Previdência e Assistencial já concedidas 
em 2007, com a projeção para o exercício 
de 2008.

Benefícios Assistenciais e Assistência Financeira - PREVI-RIO e FASS -

Concessão de Financiamento Imobiliário
Concessão de Empréstimo com Destinação Específica (computadores etc.)
Plano de Saúde (FASS)
Auxílio Órteses e Próteses
Auxílio Medicamento
Previ-escola
Pecúlio
Previ-dente
Bolsa de Estudos a Pensionistas
Auxílio Matrícula uniforme
Auxílio Funeral
Auxílio natalidade
Auxílio Adoção
Auxílio Moradia
Cartão Cesta de natal
Rede de Proteção Social Ativa
Programa de Preparação do Servidor para Aposentadoria
TOTAL

Quantidade
2.000
2.600

111.500(1)
348

16.667
4.960
2.340

72.007
224

39.882
869

1.375
48

4.585
125.000

22.088
1.000

2008

A preocupação com as áreas de 
Saúde e Educação perpassa o elenco 
de benefícios implementados pelo 
PREVI-RIO para os seus segurados e 
dependentes. 

A administração do FASS – Fundo 
de Assistência à Saúde do Servidor 
e a participação no custeio das 
despesas envolvidas, correspondente 
a 3% (três por cento) do valor da 
folha de pagamentos dos cerca de 
70.000 filiados ao Plano de Saúde 
dos Servidores Municipais - PSSM, 
constitui o segundo maior investimento 
do Instituto, superado, tão-somente, 
pelo pagamento de aposentadorias e 
pensões.

Ao lado do Plano de Saúde, 

ampliamos a cobertura de proteção aos 
servidores, implementando o Projeto 
Previ-Dente, assegurando tratamento 
odontológico aos beneficiários do 
FASS. 

Na área da Educação, a idéia-força é 
acompanharmos, na medida do possível, 
o processo de autodesenvolvimento 
do segurado e de seus dependentes 
legalmente reconhecidos, aprimorando 
e consolidando o Auxílio-Educação 
através de uma legislação refrescada 
sob a ótica do desenvolvimento humano 
como estratégia na gestão de pessoas.

O Previ-Escola, subsidiando com 
R$200,00 (duzentos reais/mês)o 
pagamento de mensalidade para 
os filhos de segurados na faixa de 

idade de 0 a 7 anos incompletos, 
matriculados em instituições de ensino 
privado, incorpora-se nesta política, 
alcançando expressivo universo de 
beneficiários. Ainda neste programa, os 
filhos portadores de deficiência mental 
têm direito ao mesmo valor/mês, 
independentemente da idade.

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
tem mudado o perfil da nossa 
pirâmide etária, conforme descrito 
nos gráficos abaixo, o que sinaliza para 
o compromisso/dever dos gestores de 
Previdência de identificar o que existe 
de estratégico nesta tendência, ou seja, 
a que fatos portadores de futuro esta 
constatação nos remete.  

Benefícios Previdenciários - FunPREVI -

Concessão de Aposentadorias
Concessão de Pensões

Valor
1.374.330.000,00

274.360.000,00

Quantidade
54.000
11.000

2 – Benefícios Assistenciais

1 – Benefícios Previdenciários
2008

Valor
68.900.000,00

4.000.000,00
78.180.000,00

100.327,00
6.000.000,00

11.904.000,00
7.813.739,79
3.456.349,20
1.096.117,68
1.175.000,00

759.900,00
538.407,00
250.000,00

11.002.800,00
10.000.000,00

5.059.572,58
400.000,00

210.636.213,25
(1) Inclui ativos, inativos, dependentes e pensionistas.
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Assim como não se pode falar de 
Previdência sem falar de contribuição, 
torna-se necessário, com a maior urgência, 
alargar o olhar em direção à verdadeira 
Seguridade Social, pensando no tripé 
Previdência - Saúde - Assistência Social. 

O Programa de Preparação para a 
Aposentadoria se insere nesta visão 
prospectiva de transformar o momento 
da aposentação em oportunidade de 
novos desafios de crescimento pessoal e 
profissional.

Aqui, nascem as parcerias do PREVI-

RIO com outros órgãos, a visão matricial 
e multidisciplinar, os convênios com 
instituições vocacionadas para habilidades 
e competências dos trabalhadores do 
Século XXI, visão holística da saúde 
do trabalhador, preocupação com a 
qualidade de vida, com a sustentabilidade 
física e emocional dos nossos segurados.

Pensar políticas de assistência e 
garantir o pagamento de benefícios 
previdenciários para os 86 mil servidores 
ativos, 52 mil aposentados e 13 mil 
pensionistas, compõem os macro-

processos de trabalho do PREVI-RIO.
Trabalhar e gerir a Previdência e 

Assistência dos Servidores Públicos 
estatutários da Prefeitura do Rio significa, 
de certo modo, estar sempre em estado de 
prontidão para novos saltos, construindo 
pontes sobre o abismo, não somente nos 
espaços temporais dos mandatos dos 
governos, mas, especialmente, no espaço 
infinito da construção humana.

É constatar, como na canção de roda 
que povoa nossa memória de crianças, que 
“Sozinho eu não fico, nem hei de ficar...”

BRASIL: Pirâmide etária absoluta
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Ruy Castro
Escritor

Esquinas a dobrar

á dois ou três anos, indo a um sebo na rua Voluntários da Pátria e tendo 
encontrado o livro que procurava mais rapidamente do que pensava, vi-
me com algumas horas livres pela frente – e com tempo para algo que há 

muito queria fazer: ir a pé ao Centro da cidade. Era um dia delicioso de primavera 
carioca. E, como eu estava de tênis, bermuda e camiseta, não tive dúvidas. Botei o 
pé na calçada, virei à direita e fui em frente.
 A primeira etapa, a da praia de Botafogo, foi vencida quase que num pé só, sem 
interrupção. Quase ao fim da enseada, penetrei pela rua Senador Vergueiro e dei um 
bordejo por aquelas simpáticas ruinhas por trás da Clarisse Índio do Brasil, perto 
de onde o antigo Pasquim teve uma de suas primeiras redações. Voltei à Senador 
Vergueiro, rumei para a praça José de Alencar, atravessei o largo do Machado (onde 
fiz uma pausa para retemperar, com um milk-shake do Bob’s), e segui pela rua do 
Catete. Desta à rua da Glória e, em seguida, à rua e ao largo da Lapa, foi um pulo. 
Deixei de nascer ali por questão de meses, ao lado atual Ernesto, em frente à igreja, 
mas sempre me senti um cidadão da Lapa. Tudo nela me diz e desperta respeito, e 
sempre limpo os pés antes de passar sob os Arcos. (Na segunda metade do século 
XVIII, eles eram a maior construção das Américas, sabia?) 
 Saindo dos Arcos, virei na rua do Lavradio, atravessei-a toda, cheguei à Visconde 
do Rio Branco, peguei a praça Tiradentes e voltei pela rua da Carioca. No largo 
propriamente dito, cruzei pela galeria até à avenida Rio Branco e, só então, em 
frente ao edifício avenida Central, tomei um táxi de volta para o Leblon. Não porque 
estivesse cansado – afinal, fizera confortavelmente aquela travessia de quilômetros 
em cerca de quatro horas. Mas devido ao adiantado da própria hora – já era perto de 
seis da tarde e eu tinha um compromisso naquela noite. Por isso, decidi: na próxima 
vez, vou começar a caminhada bem cedo, de manhã – e fazer o percurso completo, 
do Leblon à praça Tiradentes ou vice-versa. 
 Se pudesse, iria ao Centro da cidade uma ou duas vezes por semana, todas as 
semanas. No passado, a Rio Branco era a principal artéria de nosso corpo. Depois, 
as coisas mudaram, a Zona Sul ficou auto-suficiente ou quase e, pelo menos para 
mim, a ida à Cidade passou a exigir um certo planejamento. Aonde ir, com que 
programa em mente e dispondo de quantas horas?
 É o que eu e minha mulher, a escritora Heloisa Seixas, também apaixonada 
pela cidade, fazemos sempre que possível. Primeiro, estabelecemos os limites do 
passeio. De que lado da avenida Rio Branco vamos saracotear? Mais para a praça XV 
ou, no lado contrário, a praça Tiradentes? E na direção de qual pólo? Cinelândia ou 
Candelária? (Neste último caso, vale uma esticada à Gamboa.) Em cada um desses 
pontos cardeais, há muito que fazer, que ver e que comer, gente para encontrar (por 
e sem querer), sebos para entrar e, principalmente, esquinas a dobrar -- como quem 
dobra do século XXI para o XIX, XVIII e até antes. 
 Passear pelo Centro do Rio é um bordejo pela história do Brasil e, mesmo que 
não o saibamos, pela nossa própria história. Um dia, todos nós já moramos ali e 
cruzamos nas ruas com Marques Rebelo, com Bilac e Patrocínio, com o menino 
Leonardo de Memórias de um sargento de milícias, com o negro Bitu, com o major 
Vidigal e, antes ainda, com o próprio Onça, de cujo tempo todos os cariocas – como 
é bom ter passado, história, tradição! -- foram e serão sempre contemporâneos. 

RUY CASTRO é autor de Carmen – Uma biografia (C. das Letras), entre outros. 
Seu último livro é Era no tempo do rei – Um romance da chegada da Corte (Alfaguara).

H

Um passeio ao Centro do Rio 
pelas ruas do coração
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2. O CONTROLE DO ESTADO

Saneamento Básico 
O Desafio do Controle de Políticas Públicas 
Estado Democrático de Direito e Meio Ambiente

Pierre André da Rocha Andrade
Técnico de Controle Externo do TCE/RJ

questão colocada acerca da 
competência dos Tribunais de 
Contas em matéria ambiental 

relacionada à qualidade de vida, tanto da 
geração presente quanto das futuras, passa, 
necessariamente, pelo enfrentamento de 
duas questões extremamente polêmicas.

É certo que a primeira delas se refere 
à eficácia dos direitos fundamentais 
sociais previstos na Constituição do 
Brasil, principalmente em razão da 
associação direta entre uma situação 
socialmente paradoxal – caracterizada, 
de um lado, por uma grande miséria 
e, de outro, pelo consumo exacerbado 
decorrente da concentração de riqueza 
– e a  crescente degradação do meio 

•

ambiente.
O outro aspecto, não menos importante, 
mas, certamente mais espinhoso, é o 
controle das políticas públicas.  
Discutir a dimensão desse controle, de 
forma a possibilitar questionamentos 
acerca da legitimidade das escolhas 
administrativas, significa estabelecer 
um novo paradigma em termos de 
competência constitucional das Cortes 
de Contas.
Uma vez viabilizada a possibilidade de 
controle das políticas públicas através 
da fundamentação desenvolvida no 
decorrer do presente estudo, procurar-
se-á demonstrar a importância da 
implantação de sistemas integrados 

•

•

•

de saneamento básico.  Tal construção 
se faz num contexto de busca pelo 
atendimento ao princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana e dos 
ideais constitucionais de eliminação das 
desigualdades sociais e da construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária 
em um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.
Levados em consideração tais aspectos, 
a pretensão do presente estudo é buscar, 
através de fundamentos constitucionais 
sólidos, um caminho seguro para 
viabilizar a atuação das Cortes de 
Contas em matéria ambiental, em 
especial no que se refere ao saneamento 
básico.

•

observação da evolução 
histórica do Estado demonstra 
a sua relação direta com o 

aperfeiçoamento das formas de controle 
do exercício do poder político.

A partir do século XI, na Europa 

Ocidental, iniciou-se a decadência do 
feudalismo com a centralização do 
poder político.  Neste contexto, em 1215, 
é editada a Magna Charta britânica 
que, embora tenha contribuído, em 
um primeiro momento, para reforçar 

o regime feudal, determinava, a longo 
prazo, sua definitiva destruição, sendo 
considerada o embrião da democracia 
moderna1. 

Em 1679, ao instituir regras 
processuais claras, a lei britânica foi 

1. INTRODUÇÃO

A

A
1  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 76. Graças a essa primeira 
limitação institucional dos poderes do rei, pode-se dizer que a democracia moderna desponta em embrião nesse documento do século XIII.  
Nada a ver com a demokratia grega.  Esta se caracteriza, com efeito, pela soberania popular ativa, com o demos exercendo conjuntamente as 
funções legislativa e judiciária, além da tomada das grandes decisões políticas, como a paz e a guerra.
Na democracia moderna, a soberania popular é meramente passiva ou formal, pois o governo é representativo.  Em compensação, os poderes 
governamentais são sempre limitados e as liberdades individuais solenemente afirmadas.

“Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga”
Monografia vencedora 
TCMRJ - 2007



51 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

2  Idem. Ibidem. p. 88
3  A definição de políticas públicas, embora comporte algumas variáveis na doutrina, pode ser sintetizada como sendo as leis, regulamentos, 
diretrizes, planos, orçamentos e demais atos do poder público, tendo como finalidades as ações governamentais, as metas que se apresentam como 
desdobramento destas finalidades, além dos meios e procedimentos utilizados para o alcance das metas, tendo como fim maior o atendimento 
do interesse público.
4  SEABRA FAGUNDES, Miguel.  O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 7.ed. atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. p. 190 A doutrina contemporânea é majoritária em afirmar que mesmo quanto aos atos discricionários, cujo mérito pressupõe um 
juízo amplo de conveniência e oportunidade pelo administrador, pode haver, excepcionalmente, nulidade e conseqüente controle do Judiciário.
5  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.  Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 48.  Discricionariedade, 
portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre 
pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação 
da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente.
6 A definição de políticas públicas, embora comporte algumas variáveis na doutrina, pode ser sintetizada como sendo as leis, regulamentos, 
diretrizes, planos, orçamentos e demais atos do poder público, tendo como finalidades as ações governamentais, as metas que se apresentam como 
desdobramento destas finalidades, além dos meios e procedimentos utilizados para o alcance das metas, tendo como fim maior o atendimento 
do interesse público.

fundamental para efetivar o habeas 
corpus como garantia contra prisões 
arbitrárias, demonstrando, claramente, 
a importância do procedimento no papel 
de limitador do poder do Estado.  

Em 1689, portanto um século antes 
da Revolução Francesa, foi promulgado 
o Bill of Rights que estabelece, pela 
primeira vez, a institucionalização da 
separação dos poderes do Estado à 
medida que o Parlamento passa a deter 
os poderes de legislar e criar tributos2.   

A Constituição Americana de 1787 
que sucedera à independência, declarada 
onze anos antes, e a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão 
promulgada em 1789 com a Revolução 
Francesa, constituem-se, no marco 
histórico da submissão do Estado ao 
Povo, expressando o ideal de Rousseau 
de que todo poder emana do povo e em 
seu nome deve ser exercido.  

A Declaração de Direitos de 1787, 
entretanto, levou a efeito a teoria da 
tripartição dos poderes preconizada 
no “Espírito das Leis” de Montesquieu.  
O sistema de checks and balances 
institucionalizado significou o controle 
jurisdicional do Estado contra as 
violações aos direitos individuais.  

Pode-se dizer que o Estado Liberal 

foi marcado pelos ordenamentos 
constitucionais que efetivamente 
acolheram os direitos de liberdade, 
igualdade formal e participação política, 
notadamente a partir do período pós-
guerra com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem em 1948.

Posteriormente, a estruturação 
do Estado Social denota a evolução 
dos direitos fundamentais e a 
instrumentalização dos direitos sociais, 
sendo a promulgação da Constituição da 
República em 1988 considerada como 
marco histórico brasileiro.

É neste contexto – marcado pela crise 
do Wellfare State, gerada pela exclusão 
social em face da impossibilidade prática 
de o Estado diminuir as desigualdades 
através da implementação de políticas 
públicas que viabilizem o exercício 
dos direitos fundamentais sociais - que 
se manifesta com maior intensidade 
a demanda pelo controle de políticas 
públicas.  

Com efeito, as políticas públicas3 
devem se constituir em meio efetivo 
de implementação dos direitos 
fundamentais sociais preconizados na 
Constituição da República.

Entretanto, a questão que se coloca 
é: até que ponto o Poder Executivo 

pode dispor das políticas públicas e, a 
partir daí, em que medida pode se dar o 
controle dessas políticas pelos Tribunais 
de Contas.

 Este se constitui um grande problema 
para o qual a doutrina pátria ainda não 
encontrou uma solução efetiva, uma vez 
que o controle das políticas públicas 
esbarra no dogma da intangibilidade do 
mérito administrativo, embora a doutrina 
contemporânea venha evoluindo de 
forma a admitir, excepcionalmente, 
o controle jurisdicional desse mérito, 
como bem sintetizou Gustavo Binenbojm 
ao atualizar a obra prima de Seabra 
Fagundes4.

Não há como negar que as políticas 
públicas, enquanto instrumento efetivo 
de atuação estatal, vêm, no decorrer 
dos anos, privilegiando uma pequena 
classe em detrimento de grande parcela 
da sociedade brasileira que ainda se 
ressente de instrumentos efetivos de 
controle que garantam a diminuição 
das desigualdades e o exercício dos 
direitos fundamentais sociais previstos 
na Constituição do Brasil.

Com efeito, o desvio de poder 
encontra terreno fértil para florescer 
quando o agente público atua invocando 
sua competência discricionária5.

3. O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E AO SANEAMENTO BÁSICO

c e r t o  q u e  a s  p o l í t i c a s 
públicas6  são a materialização 
dos atos do poder público, 

devendo, portanto, ser direcionadas 
à implementação dos direitos 

fundamentais sociais preconizados na 
Constituição da República.

Neste sentido, vale reafirmar a 
noção de meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, conforme disposto no artigo 

225 da Constituição do Brasil, como um 
direito fundamental social.

É certo que, para tanto, há que se 
considerar o conceito amplo de meio 
ambiente que leva em conta não apenas 

É
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o meio ambiente natural, mas também 
o meio artificial ou construído, além do 
próprio ser humano. 

Ora, o saneamento básico - como 
o próprio termo já indica – é apenas o 
ponto de partida para uma existência 
condizente com a dignidade da 
pessoa humana.  Mesmo assim, a 
universalização do saneamento básico é 
algo extremamente distante da realidade 
nacional.

Não há como dissociar degradação 
ambiental de três aspectos distintos, mas 
determinantes, quais sejam, miséria, 
concentração de riqueza e deficiência 
no sistema de saneamento básico.

O saneamento básico compreende, 
a l ém de  rede  de  t r a tamento 
e abastecimento de água, rede de 
esgotamento sanitário, sistema de 
limpeza urbana e coleta de lixo, 
integrados a um sistema de tratamento e 
destinação de resíduos sólidos de forma 
a garantir a proteção do meio ambiente e 
a qualidade de vida da população.

A ausência de políticas públicas, 
no sentido de dotar a população das 
condições mínimas de qualidade de 

não há o correto manejo e destinação dos 
resíduos sólidos, além da transmissão das 
mais variadas moléstias.  Neste último 
caso, fica claramente demonstrado que 
a água, que deveria ser fonte de vida, 
passa a ser – em razão da ausência de 
tratamento e manejo adequados – uma 
das maiores causas de morte em todo o 
mundo7. Obviamente que tal afirmativa 
se aplica aos países subdesenvolvidos 
e em desenvolvimento, como é o caso 
do Brasil. 

Ao mesmo tempo, a ausência de uma 
política adequada em termos de coleta, 
tratamento, reciclagem e destinação 
final do lixo – principalmente em razão 
da grande produção de resíduos causado 
pelo consumismo desenfreado – acarreta 
a poluição do solo, dos lençóis freáticos, 
mananciais e também do ar.

Portanto, medidas que visem à 
melhoria da qualidade de vida da 
população e à proteção do meio ambiente 
não podem ser dissociadas.

Além disso, a omissão estatal neste 
sentido configura-se maléfica para a 
sociedade sem qualquer distinção 
ou reserva.

4. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, HERMENÊUTICA E MEIO AMBIENTE

certo, entretanto, que não 
há forma de se efetivar tal 
controle de maneira segura8  

enquanto não acontecer uma revolução 
paradigmática na forma de entender e 
aplicar o direito.  

A implementação dos ideais 
constitucionais depende, sem dúvida, 

da superação da resistência positivista 
que se faz ao novo paradigma instituído 
pelo Estado Democrático de Direito, 
como ensina Lênio Streck9. 

A Constituição deve ser observada 
em toda a sua potencialidade e eficácia.  

Parece-nos, enfim, seguindo o que 
ensina Streck10, que o direito deva ser 

entendido juntamente com a sociedade 
e o mundo, enquanto componentes do 
meio ambiente, e não como algo que 
transcende faticidade e historicidade, 
sendo de primordial importância para 
este fim, o estudo da aplicabilidade 
da hermenêutica filosófica de matriz 
gadameriana11. 

É

7  Apenas para citar algumas das doenças causadas pela ingestão de água contaminada: Cólera, Disenteria amebiana Disenteria bacilar Febre tifóide e 
paratifóide, Gastroenterite, Giardise, Hepatite infecciosa, Leptospirose, Paralisia infantil, Salmonelose; por contato com água contaminada: Escabiose, 
Tracoma, Verminoses, Esquistossomose; por meio de insetos que se desenvolvem na água: Dengue, Febre Amarela, Filariose, Malária.
8  Digo de maneira segura já que a proposta aqui não é a simples substituição da discricionariedade do Administrador Público por qualquer outra, 
seja do Poder Judiciário, seja dos Tribunais de Contas.
9  STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 150. Ao se referir 
ao que convencionou denominar as três revoluções copernicanas do direito, ensina que “o novo constitucionalismo – que exige uma nova teoria das 
fontes, uma nova teoria da norma e um novo modo de compreender o direito – ainda não aconteceu em terrae brasilis. Ainda não compreendemos 
o cerne da crise, isto é, que o novo paradigma do direito, instituído pelo Estado Democrático de Direito, é nitidamente incompatível com a velha 
teoria das fontes, com a plenipotenciariedade dos discursos de fundamentação, sustentada no predomínio da regra e no desprezo pelos discursos 
de aplicação, e, finalmente, com o modo de interpretação fundado (ainda) nos paradigmas aristotélico-tomista e da filosofia da consciência. Assim, 
a teoria positivista das fontes vem a ser superada pela Constituição; a velha teoria da norma dará lugar à superação da regra pelo princípio; e o 
velho modus interpretativo subsuntivo-dedutivo – fundado na relação epistomológica sujeito-objeto – vem a dar lugar ao giro lingüístico-ontológico, 
fundado na intersubjetividade”.
10  Idem. Ibidem. p. 151.
11  Idem. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2003. p. 185.  “Por isto Gadamer vai dizer que a hermenêutica como 
teoria filosófica diz respeito à totalidade de nosso acesso ao mundo (Weltzugang).  Pois é modelo da linguagem e sua formação de realização – ou seja, 
o diálogo – que suporta não somente o entendimento entre os homens, senão também o entendimento sobre as coisas de que é feito nosso mundo.”

Não há como 
continuar a 
ignorar as 
inúmeras 

dimensões do 
mundo, bem 

como as possíveis 
implicações de 

nossos atos.

“

”vida, é fator determinante para  a 
contaminação das águas – através do 
lançamento de detritos e esgoto in 
natura nos sistemas fluvial e lacustre 
– da contaminação do solo, uma vez que 



53 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

12  HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica. Trad. e notas de Ernildo Stein. In Conferências e Escritos Filosóficos.  São Paulo: Nova Cultural, 1989. 
p. 54 e segs.
13  STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 22. “No Brasil 
– e aqui aparece mais claramente a necessidade de uma Teoria da Constituição (Dirigente) Adequada –, a Constituição aponta as linha de atuação 
para a política, estabelecendo as condições para a mudança da sociedade pelo direito (nesse sentido, o núcleo político essencial da Constituição 
que aponta para a construção de um Estado Social).” 
14  CAPRA. Fritjof. Conexões Ocultas. São Paulo : Cultrix. 2002.
15  Como exceções, vale citar duas decisões do STF: “Na dicção sempre oportuna de Celso Antonio Bandeira de Mello, mesmo nos atos discricionários 
não há margem para que a administração atue com excessos ou desvios ao decidir, competindo ao Judiciário a glosa cabível (Discricionariedade e 
Controle judicial).” (RE 131661/ES. Rel.: Min.Marco Aurélio, Julg.: 26.09.1995. publ. DJ 17.11.1995 PP-39209 EMENT. VOL-01809-06 PP-01393)
“Os atos administrativos que envolvem a aplicação de “conceitos indeterminados” estão sujeitos ao exame e controle do Poder Judiciário. O controle 
jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração.” RMS 24699 / DF.  Rel.  Min. 
EROS GRAU Julgamento:  30.11.2004.    Publ.  DJ 01-07-2005 PP-00056 EMENT VOL-02198-02 PP-00222 RDDP n. 31, 2005, p. 237-238 LEXSTF v. 
27, n. 322, 2005, p. 167-183 RJADCOAS v. 1, n. 195, 2006, 64-75

5. O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A LEGALIDADE ESTRITA. 

Para tanto, há que se recorrer ao 
pensamento de Heidegger12, enquanto 
fundamento de superação da “verdade” 
metafísica.

Ora, quando o intérprete imagina 
um determinado signo lingüístico, seu 
pensamento imediatamente o remete 
– considerando a universalidade, sua 
vivência, seus pré-juízos, linguagem, 
tradição – à concretização de um 
objeto específico, e não a um conceito 
universal.  Assim, se penso em 
cadeira, p. ex., imagino uma cadeira de 
determinado tipo, cor, tamanho, etc., 
um objeto em si mesmo, e não uma 
cadeira conceitual, flutuante no espaço, 
que abarca todas as possíveis formas 
existentes de cadeiras.

O mesmo deve acontecer com a 
norma. Sua interpretação deve se dar 
quando da aplicação, observada não 
apenas a norma genérica e abstrata 
em si e a simples subsunção do caso 

questão ora abordada refere-se 
à legitimidade das escolhas 
administrativas e aos limites 

do controle externo de tais escolhas. 
O posicionamento – conservador - 

dos nossos tribunais, no sentido de que 
os atos administrativos apenas podem 
ser fiscalizados no que se refere à sua 
legalidade estrita, tem sofrido severas 
críticas por boa parte da doutrina.

Nos casos em que os  atos 
administrativos estejam de acordo com 
as formalidades exigidas legalmente, 
não se faz qualquer juízo de valor 
acerca das escolhas feitas pelo agente 
público, posto que estas estariam 

concreto a esta norma, mas toda a 
universalidade de fatores que incidem 
sobre aquela situação, garantindo a 
resposta adequada ao caso concreto.  

A Constituição não representa uma 
concepção universal, mas a vontade de 
um povo específico – o povo brasileiro – 
vontade de superação das desigualdades, 
da realização de justiça social através da 
implementação de políticas públicas 
direcionadas para esse fim, sendo 
inconstitucional qualquer decisão em 
sentido diverso13.

Vivemos em um mundo real onde 
todos os seres vivos estão conectados 
entre si e com os demais elementos 
existentes, desenvolvendo-se no 
mesmo padrão em rede, como procurou 
sistematizar Capra14 relacionando as 
dimensões biológica, cognitiva e social 
de todas as formas de vida, de modo que 
todos os fenômenos estão interligados. 

O físico mostra que nós, seres 

sujeitas a um “juízo de conveniência 
e oportunidade discricionários”, 
praticamente intocáveis sob o aspecto 
do controle, quer seja jurisdicional, quer 
seja o controle externo exercido pelas 
Cortes de Contas.

Assim, salvo raríssimas exceções15, 
quando o Poder Judiciário ou os 
Tribunais de Contas são instados a 
manifestar-se sobre a legitimidade dos 
atos administrativos, restringem-se ao 
exame das formalidades legais sob o 
argumento de que não seria legítimo 
substituir a decisão do administrador.

É neste contexto que se insere a 
importância do controle de políticas 

humanos, estamos irreversivelmente 
ligados à teia da vida em nosso planeta 
e fica cada vez mais caracterizada a 
necessidade de organizarmos o mundo 
segundo um conjunto de crenças e 
valores que não tenha o acúmulo de 
dinheiro por único sustentáculo, e isso 
não só para o bem estar das organizações 
humanas, mas para a sobrevivência e 
sustentabilidade da humanidade como 
um todo.

Todas nossas ações têm repercussões 
de conseqüências muitas vezes 
imprevisíveis.  

Não há, portanto, como continuar 
a ignorar as inúmeras dimensões 
do mundo, bem como as possíveis 
implicações de nossos atos.

É certa a necessidade de uma 
mudança de paradigma de forma 
que sejam priorizados os valores da 
dignidade da pessoa humana e da 
sustentabilidade ecológica.

públicas - tanto do jurisdicional, 
quanto do controle externo típico 
das Cortes de Contas - como meio 
efetivo de garantir a eficácia do direito 
fundamental ao saneamento básico, já 
que este representa, ao mesmo tempo, 
instrumento de melhoria da qualidade 
de vida e de equilíbrio ecológico do 
meio ambiente. 

Sendo assim, considerando que 
as políticas públicas representam 
o principal meio de concretização 
das ações estatais, caso estas sejam 
encaminhadas em direção diversa 
daquela indicada prioritariamente 
pela Constituição do Brasil, estar-se-á 

A
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16  Para uma adequada visualização da crítica à crise das fontes, ver Streck, op. cit.
17  COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o Juízo de Constitucionalidade de Políticas Públicas. Revista de Informação Legislativa, ano 35, 
n. 138. Brasília, 1998.
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 340.  

caracterizando um desvio que deve 
ser objeto de correção.

Não se  t ra ta ,  por tanto ,  de 
substituição da discricionariedade 
administrativa por outra qualquer 
fundada em ponderações metafísicas 
de valores com pretensões universais, 
mas da construção de um novo 
paradigma fundado na compreensão 
do modo de ser da Constituição em um 
mundo que pretendemos viável para a 
presente e as futuras gerações.  

Todavia, com bastante freqüência, 
atos administrativos são praticados 
sob o manto da legalidade, posto que 
obedecem a todas as formalidades 
legais, e, no entanto, escondem 
finalidades distanciadas do interesse 
público. 

Exemplificando, é o caso do 
Município que realiza licitação pública, 
obedece a todos os procedimentos e 
prazos previstos em lei, inclusive no 
que diz respeito à publicidade e aos 
valores contratados, de forma que não 
se caracteriza o dano ao erário, tendo 
como objeto a realização de uma obra 
de construção de um imenso calçadão 
em porcelanato (material caro e não 
usual na construção de calçamentos).  

No entanto, a grande maioria da 
população daquele mesmo Município 
não dispõe de um sistema integrado de 
saneamento básico.

Não se trata de fazer uma escolha 
entre coisas razoáveis.  Não é o caso do 
Administrador Público que, em face 
de um orçamento restrito, deve optar 
por constituir uma escola, reformar 
um posto de atendimento médico ou 
mesmo comprar medicamentos para 
tratamento da população enferma.  
Nestes casos, não há como condenar 
qualquer das escolhas administrativas, 
posto que se estará diante de opções 
razoáveis e que atendem ao interesse 
público.

Nas situações em que o controle 
restringe-se à legalidade formal, o 
equívoco causado pelo distanciamento 
do conhecimento das circunstâncias 
do caso concreto,  inerente ao 
pensamento positivista fundado no 
método subsuntivo – subsunção do 
caso concreto à regra geral estabelecida 
pelo texto da lei, pela súmula, verbete, 
etc16. – afasta a proteção do bem 
jurídico tido como prioritário pela 
Constituição.

Ocorre  que a  acei tação da 

existência de categorias imunes ao 
controle acarreta uma fissura no 
Estado Democrático de Direito à 
medida que as exclui do sistema de 
freios e contrapesos sob o argumento 
de que se tratam de decisões políticas 
e estas estariam imunes ao controle; 
entendimento que vem sendo expresso 
nas decisões do STF, embora algumas 
vozes importantes já tenham se 
levantado na defesa desse controle17.

Sem embargo, a Constituição da 
República é clara – e já deveríamos ter 
ultrapassado a fase de questionamentos 
acerca da efetividade das normas 
constitucionais – no sentido de 
que a atividade estatal deve ser 
direcionada para a efetivação dos 
direitos fundamentais como forma de 
eliminação, ou pelo menos diminuição 
das enormes desigualdades sociais.

O Brasil é pródigo em exemplos 
de desvio de finalidade de políticas 
públicas que geram um ciclo vicioso de 
exclusão, uma vez que, sem qualquer 
acesso aos direitos sociais, uma grande 
parcela da população é relegada à 
condição animal e alijada da razão, 
aspecto que diferencia a condição 
humana das demais.  

s p e c t o  q u e  n ã o  p o d e 
passar despercebido é a 
necessidade do orçamento, 

em consonância com as políticas 
públicas, ser encarado como meio de 
efetivação dos direitos fundamentais 
sociais ,  especialmente no que 
concerne ao saneamento básico em 
razão do grande volume de recursos 
necessários à implementação de um 
sistema integrado que compreenda 
tratamento e abastecimento de 
água, rede de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário, além da limpeza 
urbana, coleta de lixo e destinação 
de resíduos sól idos,  condição 
necessária a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

Em razão disso, o orçamento não 
pode ser mera peça de ficção que 
objetive simplesmente a previsão de 
receitas e a fixação de despesas.

Sendo o orçamento o principal 
instrumento indicador das diretrizes 
a serem seguidas pelo Estado em 
termos de políticas públicas, tanto 
as escolhas administrativas ali 
delineadas, quanto aquelas que 
deverão ser efetivamente postas em 
prática (execução orçamentária) 
devem ser  objeto  de  controle 
de  cons t i tuc iona l idade  como 
i n s t r u m e n t o  d a  c i d a d a n i a  e 
efetivação do Estado Democrático 
de Direito.

Obviamente que a efetividade 

desse controle pressupõe uma 
mudança de paradigma de forma a 
possibilitar a criação de um caminho 
seguro e objetivo que não pode ser 
confundido com ativismos judiciais 
ou jurisprudência de valores.

É neste sentido que caberá sempre 
o controle da constitucionalidade 
material do orçamento, ou seja, 
se os programas e as metas nele 
contemplados traduzem efetivamente 
os valores tidos como prioritários na 
Constituição.

Sem embargo, não há como 
garantir a eficácia de um orçamento 
constitucional, na medida aqui 
proposta, caso não haja o efetivo 
controle de sua execução.

6. O CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM MATÉRIA AMBIENTAL

A
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“

”

E

A fsicalização dos 
contratos (...) é
competência 
constitucional 
das Cortes de 
Contas que 

devem dar uma
resposta 

adequada à 
sociedade.

m janeiro de 2007,  foi 
publicado o novo estatuto 
do  saneamento  bás ico 

através da lei n° 11.445, que trouxe 
uma série de inovações, sendo 
que algumas delas são de vital 
importância para o escopo deste 
trabalho.
 Certamente, os princípios da 
dignidade da pessoa humana e 
da sustentabi l idade ecológica 
permeiam a nova legislação, à 
medida  que  es ta  preconiza  a 
necessidade de universalização 
do acesso e a integralidade das 
atividades relativas aos serviços de 
saneamento básico em conformidade 
com a saúde pública e a proteção ao 
meio ambiente.
 Tal aspecto, por si só, já denota a 
materialização – ao menos legislativa 
- embora tardia, da prioridade dos 
ideais constitucionais de eliminação 
das desigualdades sociais e da 
construção de  uma sociedade 
l ivre,  justa e solidária em um 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.
 Portanto, ultrapassada a premissa 
de que a implementação de sistemas 
integrados de saneamento básico 
se  const i tu i  numa pr ior idade 
constitucional, não podendo o Poder 
Público eximir-se de tal obrigação, 
caberá o controle das Cortes de 
Contas – enquanto competentes 
constitucionalmente pela verificação 
da legitimidade dos gastos públicos 
– no sentido de assegurar que sejam 
priorizados os investimentos neste 
setor, em detrimento de outros 
que não têm qualquer relevância 
constitucional, como é o caso do 
enorme gasto com publicidade que 
onera todas as esferas de governo. 
 Além desse aspecto, algumas 
questões acerca da competência 
constitucional das Cortes de Contas 
devem ser esclarecidas em razão das 
inovações legislativas.
 Em primeiro lugar, há que se 
ressaltar que, como já é notório, 

a  implementação de  s is temas 
de saneamento básico demanda 
investimentos de grande vulto, 
ficando claro na lei a natureza de 
serviço público e a possibilidade de 
delegação da organização, regulação, 
fiscalização e prestação desses 
serviços. 
 Portanto,  a lei  estabelece a 
possibilidade de concessão dos 
serviços públicos de saneamento 
básico, sempre através de contrato.
 Independentemente de a prestação 

do serviço se dar diretamente pelo 
Poder Público – de forma isolada 
ou através de consórcio público 
– ou mesmo através de delegação, 
é importante deixar claro que a 
atividade de regulação não exclui 
a competência constitucional dos 
Tribunais de Contas.
 O exercício do controle externo 
deve se  dar,  inic ia lmente ,  na 
verificação da legitimidade dos 
aspectos concernentes à elaboração 
de política pública de saneamento 
básico como condição prévia à 

realização de licitação que tenha 
por objeto a concessão de serviço 
público.
 Importa ressaltar que tal política 
deverá observar, dentre outros 
aspectos, 1) regras claras de controle 
social tanto posterior quanto prévio, 
sendo este último caracterizado pela 
necessidade da realização prévia de 
audiência e de consulta públicas 
sobre o edital  de l icitação,  2) 
existência de planejamento prévio, 
inclusive com a comprovação de 
viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal 
e integral dos serviços, 3) previsão 
contratual de metas progressivas e 
graduais de expansão dos serviços, 
de qualidade, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, além da 
compatibilidade das prioridades de 
ação com as metas estabelecidas.
 Além destas implicações, que 
se referem diretamente à prestação 
dos serviços propriamente ditos, 
e  estarão sujei tos  ao controle 
exercido pelos Tribunais de Contas, 
outro aspecto, inerente a qualquer 
contrato administrativo, também 
deve ser observado. É o que se refere 
ao equilíbrio econômico-financeiro 
dos respectivos contratos.
 Tal equilíbrio deverá observar, 
em compatibilidade com todas as 
obrigações pactuadas, o cumprimento 
das metas estabelecidas, o sistema 
de composição, cobrança, reajustes 
e revisões de taxas e tarifas, além da 
política de subsídios.
 Portanto, o controle de tais 
aspectos é inerente ao próprio 
controle tradicional da execução 
o r ç a m e n t á r i a ,  f i n a n c e i r a  e 
patrimonial atribuído às Cortes de 
Contas, por força constitucional, 
razão pela qual, parece-nos bem 
delimitada tal competência que 
não conflita ou confunde-se com 
a atividade de regulação.  Não 
havendo, neste último aspecto, 
qualquer inovação.

7. A LEI nº 11.445/07 – ESTATUTO DO SANEAMENTO BÁSICO E A COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – PARÂMETROS DE ATUAÇÃO
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18  LEI 11.445, de 05 de janeiro de 2007. art. 19, inc. I.
19  A escolha proposital do termo povo e não cidadão se deve ao fato de que, sem o exercício dos direitos sociais, não há como afirmar que este 
povo goza de cidadania.

 Entretanto, para que possam 
atuar no sentido da verificação da 
eficiência dos serviços públicos 
contratados, é necessário, pois, que 
os Tribunais de Contas desenvolvam 
métodos de auditoria que comportem 
indicadores idôneos de mensuração 
da qualidade do serviço prestado e do 
alcance das metas estabelecidas.
 Certamente que tais indicadores 
n ã o  p o d e m  s e r  c r i a d o s  c o m 
pretensões universalistas, ou seja, 
devem observar as peculiaridades 
de cada situação.
 A análise do desenvolvimento 
se dará através do retrato do caso 
an tes  da  implementação  dos 
sistemas de saneamento básico e da 
constante comparação no decorrer 
dos prazos, devendo ser levado em 
consideração o impacto do sistema 

na qualidade de vida da população 
através de “indicadores sanitários, 
epidemiológicos,  ambientais e 
socioeconômicos”18 como já sugere 
a própria lei, além de outros que 
demonstrem a adoção de um caminho 
seguro rumo à diminuição das 
desigualdades sociais, eliminação 
das exclusões e criação de uma 
sociedade justa em um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
 A verificação da compatibilidade 
entre as ações desempenhadas e as 
metas estabelecidas é condição para 
o atingimento de tais metas. 
 Aspecto que deve ficar bem claro 
é que a fiscalização da eficiência 
e eficácia dos serviços públicos 
é inerente à própria execução 
cont ra tua l  –  à  medida  que  o 
próprio contrato deve prever, dentre 

outros aspectos, a subordinação 
ao plano de saneamento básico 
previamente elaborado que deverá 
levar em consideração um completo 
diagnóstico da situação, a fixação 
de metas e as ações para o alcance 
destas, tendo como objetivos finais 
a integralidade e universalidade do 
sistema implantado.
 Sendo assim, vale, mais uma vez, 
reafirmar que não se trata de colisão 
ou usurpação de competências. A 
atividade de fiscalização não se 
confunde com a de regulação.
 A fiscalização dos contratos, 
não apenas no que concerne à sua 
legalidade formal, mas à legitimidade 
e eficiência de sua execução, é 
competência constitucional das 
Cortes de Contas que devem dar uma 
resposta adequada à sociedade.

ortanto, algumas questões 
r e s t a m  c l a r a m e n t e 
de l ineadas  de  forma a 

enfrentar o desafio que as Cortes de 
Contas têm à sua frente no sentido 
de exercer  seu papel  de fazer 
cumprir os ideais constitucionais 
de justiça social ,  igualdade e, 
sobretudo, fraternidade, através 
d a  e f e t i v a ç ã o  d o s  d i r e i t o s 
fundamentais sociais.

Em primeiro lugar, fica ressaltada 
a importância da universalização 
e integralização de sistemas de 
saneamento básico como prioridade 
constitucional à medida que a adoção 
de políticas públicas nesse sentido é 
imprescindível ao desenvolvimento 
sustentável da sociedade em um 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

O direcionamento das políticas 
públicas indica justamente a quem 
o Poder Público se subordina: se 
ao povo, de quem deriva o poder, e 
que em seu nome deve ser exercido, 
como preconizava Rousseau; ou ao 

capital concentrado nas mãos de 
uma pequena minoria que explora 
esse povo.  Questiona-se, então, 
qual a legitimidade das escolhas 
administrativas.

Um Estado que não pauta a 
sua atuação neste sentido, mas ao 
contrário, privilegia, através dessas 
escolhas, a exploração do capital 
sobre o trabalho sem criar condições 
mínimas de sobrevivência, deixando 
que o povo19 sobreviva à margem dos 
benefícios gerados pelas políticas 
públicas, impede o exercício da 
cidadania, enfim, age contrariamente 
à Constituição.  

Como qualquer outra atuação 
estatal, as políticas públicas devem 
estar sujeitas ao controle,  não 
podendo os Tribunais de Contas, em 
momento tão delicado de construção 
de um Estado Democrático de Direito, 
eximir-se  de sua competência 
constitucional neste sentido.

Para dar as respostas adequadas 
à sociedade, as Cortes de Contas 
devem, em primeiro lugar, construir 

um caminho seguro - através da 
criação de um novo paradigma 
fundado na complexidade das 
relações contemporâneas -  na 
direção de uma atuação que vise 
à verificação da legitimidade dos 
gastos públicos e o compromisso 
da atuação estatal com os ideais 
constitucionais.

Considerando que a sociedade 
b r a s i l e i r a ,  i n c l u s i v e  n o s s o s 
tribunais,  sente a necessidade 
da regulamentação legislativa de 
toda e qualquer matéria como 
pressuposto ao reconhecimento de 
qualquer direito, a edição do estatuto 
do saneamento afigura-se uma 
oportunidade única de crescimento 
e florescimento social.

Para tanto, resta à sociedade 
como um todo e ,  em especial 
às  Cortes  de  Contas ,  a  tare fa 
de aproveitar o momento para, 
consciente de seu papel, atuar 
efetivamente na construção de um 
Estado Democrático de Bem-estar-
social justo, fraterno e ecológico.

8. CONCLUSÃO

P
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o Auditoria Operacional 
em projetos culturais

Secretaria Municipal das 
Culturas busca garantir o acesso 
à arte apoiando e  incentivando 

a valorização e a difusão das atividades 
culturais. Esse apoio geralmente se dá 
por meio da concessão de incentivos 
fiscais para os contribuintes que 
invistam em projetos culturais; de apoio 
financeiro à montagem de peças teatrais, 
shows etc, bem como pela subvenção de 
preços de ingressos ou sua realização em 
espaços públicos.

 Ao longo desses anos, a 3ªIGE, 
responsável pela fiscalização no 
âmbito da Secretaria Municipal das 
Culturas, tem realizado inspeções 
ordinárias com o propósito de verificar 
a conformidade dos instrumentos 
contratuais; a fiel execução de seus 
objetos; os procedimentos de utilização 
dos incentivos fiscais previstos em lei, 
inclusive com realização de uma análise 
detalhada das prestações de contas dos 
projetos selecionados.

Entretanto, ciente da importância do 
desenvolvimento cultural da sociedade, 
pois além de ser uma necessidade da 
população, a cultura é um processo de 
comportamento, que através da arte, 
seja em forma de filme, documentário, 
teatro, música entre outros, é possível 
trabalhar a auto-estima, a criatividade, 
o imaginário, a 3ª IGE, em 2006, 
realizou uma auditoria operacional 
no projeto “ Inclusão Cultural Através 

da Orquestra Sinfônica Brasileira 
– OSB”, que visa atingir o público em 
geral e, especificamente aos alunos da 
rede municipal de ensino e população 
de bairro com baixo IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) através 
das Lonas Culturais, compreendendo 
também o circuito universitário, não só 
em virtude da magnitude dos recursos 
envolvidos, como também para verificar 
se as ações implementadas pelo projeto 
estariam alcançando os resultados 
desejados e despertando o interesse do 
público-alvo  pela música clássica.

O planejamento, a metodologia, os 
beneficiários, as pesquisas, bem como 
a análise do desempenho do programa, 
com seus indicadores que implicam em 
melhorias de desempenho, aliás, muito 
bem aceitos pela Secretaria Municipal 
das Culturas, constam do artigo que vem 
a seguir elaborado pela mesma equipe 

que efetuou a referida auditoria.
A expectativa para o ano de 2008 é 

atuar em outra atividade ligada à área 
cultural, notadamente no desempenho 
da Rede Municipal de Teatros, no intuito 
de verificar, entre outras coisas, as 
captações efetuadas, como por exemplo, 
a arrecadação dos teatros – borderô.

Assim, o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, através 
da sua 3ªIGE, procura assegurar 
bons resultados no que se refere aos 
investimentos e incentivos concedidos 
para o fomento à cultura, contribuindo 
para que seja garantido o pleno 
exercício dos direitos culturais a 
todos, sem descuidar, contudo, do 
cumprimento constitucional que lhes 
compete, que é o de fiscalizar, orientar 
e prevenir, com vistas ao correto uso 
dos gastos públicos destinados para a 
área cultural.

Elizabeth de Souza M. Arraes
Inspetora Geral da 3ª IGE

A

Responsável pela fiscalização no âmbito da Secretaria 
Municipal das Culturas, a 3ª IGE realiza inspeções ordinárias 
com diversos propósitos, inclusive de análise detalhada das 
prestações de contas dos projetos  culturais selecionados.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



59 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

Inclusão Cultural através da  
Orquestra Sinfônica Brasileira - OSB

om 6 milhões de habitantes, 
o  Município do Rio de 
Janeiro é um dos maiores 

pólos culturais do Brasil, dedicando 
significativo volume de recursos 
no orçamento à cultura, conforme 
preconiza a UNESCO. A Secretaria 
Municipal das Culturas (SMC) tem 
buscado implementar uma política 
pública que visa à promoção da 
transformação social através da 
cultura, com projetos direcionados 
para a inclusão social e a integração 
física e espacial da cidade.

Por  out ro  lado ,  a  par  das 
dificuldades específicas inerentes às 
outras secretarias, a fiscalização da 
área cultural sempre representou um 
desafio para aqueles que necessitam 
aplicar as técnicas tradicionais de 
auditoria às suas peculiaridades. 
Visando superar esse desafio, a 3ª 
IGE adotou, em 2006, uma forma de 
trabalho voltada à análise específica 
de projetos significativos no âmbito 
da SMC.

Desta forma, foram realizadas 
preliminarmente entrevistas com 
os gestores de alguns programas 
desenvolvidos por aquela Secretaria, 
optando-se pela seleção do projeto 
“Inclusão Cultural Através da Orquestra 

Sinfônica Brasileira – OSB” em virtude 
da magnitude de recursos envolvidos 
e de sua execução/desenvolvimento 
ininterruptos desde o ano 2002, com 
perspectivas de continuidade por 
tempo indeterminado.

O projeto tem como objetivo 
propiciar a inclusão cultural através 
da democratização do acesso à música 
clássica, a partir do apoio financeiro 
dado pela SMC à OSB, a qual cabe, em 

contrapartida, a realização das ações 
que o compõem. Estas se materializam 
pela promoção de concertos sinfônicos 
na cidade do Rio de Janeiro, dedicando 
expressiva parte de seus eventos 
a programas educativos voltados, 
sobretudo, para alunos da rede 
municipal de ensino e populações 
de bairros com baixo IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano). Para 
tanto, procura atuar através de três 

Marcelo de Oliveira São José
Técnico de Controle Externo da 3ªIGE

C
Marcos Gomide da Silva
Técnico de Controle Externo da 3ªIGE
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o ações principais: Concertos Didáticos, 
Concertos Especiais e Concertos 
Populares.

Os Concertos Didáticos são 
apresentações gratuitas para os alunos 
da rede pública de ensino, que visam 
incentivar o interesse pela música 
clássica desde a infância, habituando 
as crianças a freqüentarem os grandes 
concertos. Estes concertos vêm sendo 
apresentados, há alguns anos, no 
Teatro Carlos Gomes, em média uma 
vez por mês, para uma platéia de 
aproximadamente 500 pessoas em 
cada uma das duas sessões realizadas 
no dia. 

O s  C o n c e r t o s  E s p e c i a i s 
compreendem apresentações abertas 
ao público, programadas geralmente 
para datas festivas ou eventos 
especiais, realizadas em pontos 
turísticos ou marcantes da cidade. 
Compreenderam também o circuito 
universitário, que durante dois anos 
levou Grupos de Câmara para tocarem 
em diversas universidades (Concertos 
Universitários).   

Assim como os especiais, os 
Concertos Populares são previstos 
como contrapartida da subvenção 
legal.  Apresentados nas Lonas 
Culturais, buscam levar a música 
de Câmara a bairros de baixo IDH, 
visando democratizar desta forma o 

acesso à cultura em todo o território 
da cidade do Rio de Janeiro.

Em face das características do 
objeto escolhido e das circunstâncias 
do trabalho, foi definida a realização 
de auditoria de natureza operacional 
na modalidade de auditoria de 
desempenho, incluindo aspectos de 
efetividade na implementação de 
algumas ações.

Os trabalhos de auditoria foram 
desenvolvidos com o objetivo de 
avaliar o planejamento, a execução e 
os resultados obtidos pelo projeto, a 
partir da análise de sua sistemática de 
operacionalização, a fim de identificar 
áreas passíveis de oportunidades de 
melhoria, visando à otimização de 
seus resultados.

Foram realizadas entrevistas  junto à 
SMC, à SME, à OSB e aos alunos da rede 
municipal de ensino (RME) presentes 
em apresentações realizadas nos dias 28 
e 29 de agosto de 2006, sendo também 
utilizados dados colhidos em processos 
administrativos, relatórios internos da 
SMC, e sites da internet (SMC, Projeto 
Aquarius, OSB, etc.). As informações 
coletadas foram consolidadas e a 
partir de sua análise propuseram-se 
oportunidades de melhoria, apontando 
concomitantemente os benefícios 
esperados quando da implementação 
destas.

N o s  C o n c e r t o s  D i d á t i c o s , 
foi possível entrevistar o público 
beneficiado, conforme já mencionado 
anteriormente. A amostra obtida nas 
entrevistas realizadas indicou que 
o quantitativo de alunos por região 
geográfica é bastante homogêneo, 
graças à distribuição equilibrada de 
vagas em cada apresentação promovida 
pela SME. 

Com relação aos Concertos 
Especiais, Universitários e Populares, 
não foi possível efetuar entrevistas 
com os seus beneficiários, devido 
à inexistência de apresentações 
programadas para o período da 
auditoria.  Por outro lado, a abordagem 
aleatória dessas populações não 
seria viável pela impossibilidade 
material de se obter uma amostra 
estatisticamente representativa da 
população.

A partir da tabulação dos dados 
obtidos nas pesquisas efetuadas 
com os estudantes presentes aos 
concertos, foi verificado que 99% 
dos alunos gostaram da apresentação 
e desejariam assistir a outras; sendo 
que 81% afirmaram que gostariam de 
ouvir música clássica em suas casas 
e 89% deles gostariam de aprender 
a tocar algum tipo de instrumento, 
demonstrando a efetividade neste 
tipo de ação.

Você gostou da apresentação? Tem interesse em assistir a outras 
    apresentações de orquestra?

Depois desta apresentação, 
você teria vontade de aprender a 

tocar algum instrumento?
1%

99%

1%

99%sim
não

11%

89%sim
não

sim
não
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Por outro lado, foi verificado 
que nos concertos didáticos nem 
sempre são preenchidas todas as 
vagas disponíveis no teatro. Os 
gestores confirmaram a existência 
de um percentual de vagas ociosas 
em todas as sessões ao longo do ano, 
fato este que pode ser explicado 
pela falta de transporte suficiente 
para levar os alunos até o local 
das apresentações dos concertos  
didáticos. Conforme a assessoria da 
SME, os contratos de transporte não 
são suficientes para atender todas as 
escolas da rede.

A despeito de não haver fontes 
de dados primárias para aferição da 
freqüência, composição e opiniões do 
público freqüentador dos concertos 
especiais, foi levantado que eles têm 
tido sempre boa afluência de público. 
Tal sucesso pode ser explicado por 
vários fatores, sendo os principais o 
interesse do público aficionado pela 
música clássica e a qualidade das 

apresentações. Além disso, o fato de 
freqüentemente conjugarem outras 
apresentações (balé, espetáculos 
teatrais e musicais, etc.) e também 
contarem com repertório mais 
eclético, os concertos especiais 
constituem importante contribuição 
para o bom número de espectadores 
e para o fortalecimento da imagem 
da OSB - assim como da própria 
Cidade -  no âmbito da música 
clássica.

Ao contrário das outras ações 
m e n c i o n a d a s ,  o s  c o n c e r t o s 
p o p u l a r e s ,  a s s i m  c o m o  o s 
universitários, foram extintos em 
razão do diminuto público que 
comparecia aos eventos. Causas 
possíveis para explicar este fracasso 
se relacionam com a falta de interesse 
dos estudantes universitários e da 
população vizinha às Lonas pela 
música clássica, que poderiam 
ser atribuídas a fatores culturais, 
sóc io -econômicos  e  pessoa is , 

sendo o primeiro deles um dos 
mais importantes. A influência da 
família, dos amigos e do ambiente, 
por exemplo, costuma determinar 
o gosto e o cardápio cultural dos 
indivíduos.  A condição sócio -
econômica, por sua vez, influi na 
medida em que possibilita o maior 
nível de consumo cultural. Por fim, 
deve-se levar em conta que fatores 
pessoais podem mitigar a influência 
dos outros já citados.

Conforme definido pela gestora 
do projeto, os concertos didáticos 
têm como meta o preenchimento 
da lotação do teatro onde são 
executados, em cada sessão. Embora 
não tenham sido conseguidos dados 
históricos sobre a evolução de 
público nesses eventos,  foram 
obtidos dados sobre sua freqüência 
nas  quatro  sessões  real izadas 
nos dias 28 e 29 de agosto, que 
correspondem aos seguintes graus 
de atingimento das metas:

Data/Sessão
28/8 – 1ª 
28/8 – 2ª 
29/8 – 1ª 
29/8 – 2ª 

Médias Totais:

Nº espectadores
434
394
256
294

Meta
500
500
500
500

Grau Ating. Metas
86,8 %
78,8 %
51,2 %
58,8 %

Média de espec. no dia, por sessão

414

275

344,5

Grau médio Ating. Metas

82,8 %

55,0 %

68,9 %

Depois desta apresentação, você teria vontade 
de ouvir este tipo de música em casa

Caso tenha gostado, assinale por que 
motivo gostou mais?

19%

81% sim
não

música
teatro
passeio
instrumento
outros

3%

35%

48%

10%
4%

Nessa mesma pesquisa, constatou-
se que a maioria das crianças e 
jovens declarou que gostaria de 
ouvir música clássica em suas casas. 

Provavelmente, este indicador é um 
dos mais relevantes da receptividade 
dos concertos por esse público, já 
que a vontade de ouvir este tipo 

de música em suas residências 
expurga fatores exógenos ao gênero 
musical, como o passeio, o teatro, e 
o programa em si.
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o Segundo informações obtidas 
junto à SME e SMC, os números 
correspondentes às sessões do dia 28 
são mais representativos da realidade 
ao longo do ano. Assim, extrapolando 
para o resto do ano o grau médio de 
atingimento da meta calculado para 
o primeiro dia (de 82,89 %), deduz-
se que, em princípio, esta ação é 
eficaz. Contudo, considerando que 
são realizados em média 10 concertos 
didáticos anuais, cada um com média 
de público 828 espectadores (414 x 
2) nas duas sessões, chega-se a um 
total anual de 8.280 beneficiados, que 
representam 1,10 % de um universo 
de 748.409 alunos matriculados na 
rede municipal. 

Sob esta ótica, as metas dos 
concertos didáticos estariam sub-
dimensionadas, tendo em vista o 
público em potencial. Embora se 
reconheça que haja limitações de 
recursos impedindo que se atinja 
toda população desses estudantes, 
caberiam estudos para um acréscimo 
em suas metas, visando atingir um 
percentual mais significativo de 
alunos.

Quanto aos concertos especiais, 
apesar de também  prejudicada pela 
falta de dados históricos sobre a 
evolução de público nesses eventos, 
aliada ao fato de não terem ocorrido 
apresentações deste tipo durante o 
período da auditoria, a análise das 
informações passadas pelo gestor e 
pela orquestra permite inferir que, 
em geral, o grau de atingimento das 
metas, por concerto, é alto. Já nos 
populares e universitários a ausência 
de dados históricos não comprometeu 
a análise, uma vez que a afluência de 
público para os eventos sempre foi 
insignificante, segundo informações 
da OSB e SMC, evidenciando a 
sua ineficácia. As metas, por sua 
vez, se mostraram inadequadas ao 
público-alvo e incompatíveis com 
os recursos utilizados, na medida 
em que foram incapazes de produzir 
espetáculos que, nessas condições, 
atraíssem quantidade satisfatória de 
espectadores.

No que concerne à economicidade, 

verificou-se que os concertos didáticos 
e especiais são realizados com um 
baixo custo sem perda de qualidade. 
Nos primeiros, isso é conseguido 
através da utilização gratuita do 
Teatro Carlos Gomes, integrante 
da Rede de Teatros do Município, 
que por sua vez disponibiliza seus 
funcionários para, junto com os 
funcionários da orquestra, assumirem 
os serviços de apoio (montagem de 
palco, instrumentos, etc). Não há 
despesas de transporte, a não ser a dos 
instrumentos maiores, realizada por 
empresa contratada especialmente 
para esse fim (pelos critérios de preço 
e técnica). O transporte dos alunos, 
por outro lado, é feito por ônibus 
integrantes de contrato de prestação 
de serviços licitado pela SME. 

Os especiais  funcionam de 
maneira bastante similar, já que 
são apresentados habitualmente em 
espaços públicos e muitas vezes em 
próprios municipais, como Planetário, 
Parque das Ruínas, Palácio da Cidade, 
etc. Não há contratação externa de 
serviços de apoio – que são limitados 
ao mínimo indispensável -, sendo a 
única despesa envolvida o transporte 
de alguns instrumentos, conforme 
descrito anteriormente. 

Muito embora a prática adotada 
para os concertos populares e 
universitários seja similar à empregada 
para os outros tipos, ou seja, utilização 
de espaços a custo zero - próprios do 
Município (Lonas) ou cedidos pelas 
universidades, aliados à reduzida 
estrutura de apoio –, a minimização 
dos gastos não é suficiente para 
conferir economicidade a esses 
eventos. Essa última pressupõe, 
além da minimização dos custos, a 
manutenção da qualidade do produto 
final, fato que não ocorria com 
eles. Na maioria das universidades 
e em todas as lonas, o espaço era 
inadequado para apresentações da 
orquestra, não só pela falta de espaço 
físico, quanto pela falta de acústica e 
infraestrutura.

No que diz respeito à eficiência, 
vale lembrar que o seu conceito 
envolve a razão entre produto final e 
os insumos necessários para produzi-
lo. No caso analisado, porém, fica 
evidente a dificuldade de avaliação 
do atendimento a esse quesito. 
O primeiro obstáculo é o próprio 
delineamento do que seja o “produto 
final”, seguido pela dificuldade 
de, seja qual for esse “produto”, 
quantificá-lo objetivamente. Desta 
forma, foi adotada a concepção de 
que esse produto final seria a “bem 
sucedida apresentação da orquestra 
para o seu público-alvo”. Em que pese 
a possibilidade de outras definições 
igualmente válidas para expressar 
tal conceito, todas se deparam com 
o segundo obstáculo, que é a sua 
mensuração. Adotou-se, portanto, 
um método de avaliar a eficiência 
comparativamente, já que se pode 
considerar o produto final igual 
para todos os concertos. Assim, 
sendo ela constante, a eficiência 
será inversamente proporcional aos 
insumos utilizados para se chegar ao 
produto final.

Em contrapartida às ações das 
outras modalidades, nos populares e 
universitários pode-se constatar que 
os recursos são alocados de forma 
ineficiente. Muito embora a prática 
de minimização dos gastos também 
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se verifique nesse caso, com o fraco 
resultado alcançado pelos concertos 
desse tipo não se pode considerar as 
apresentações como bem sucedidas. 
Tampouco se pode admitir que elas 
tenham chegado ao seu público-alvo, 
já que o comparecimento deste foi 
mínimo. Houve, por conseguinte, 
desperdício de recursos, que não 
foram alocados de forma eficiente.

Conclui-se, então, que a escolha 
de indicadores para avaliação de 
cada uma das ações que compõem o 
projeto é essencial para aferir se os 
seus respectivos objetivos estão sendo 
alcançados. Por outro lado, é também 
necessária a sistemática coleta de 
dados sobre a execução das ações, a 
fim de subsidiar análises temporais 
e a aplicação de indicadores que as 
utilizem.

A construção de séries históricas 
possibilitaria, a partir dos dados 
coletados, a obtenção do número de 
eventos de cada tipo realizados em 
determinado período (Por exemplo: 
bimestre), ao longo da existência do 
projeto. Da mesma forma, poderia 
ser feito procedimento análogo 
para o número de espectadores por 
evento, separados por tipo (especiais, 
didáticos e populares). A partir 
desses primeiros indicadores, seriam 
definidas as taxas de evolução do 
número de eventos por período 
e de número de espectadores por 
evento. Esses últimos viabilizariam 
uma análise global do desempenho 
do projeto, em cada uma de suas 
vertentes, desde a sua implantação.

No trabalho em foco, os indicadores 
acima descritos não puderam ser 
aplicados por falta de informações 
históricas por parte da gestão do 
projeto. De todos os indicadores 
criados nessa auditoria, foram 
utilizados apenas os indicadores 
de taxa de ocupação dos concertos 
didáticos e o percentual de alunos da 
rede municipal de ensino atendidos 
por esses eventos. Ainda assim, sua 
utilização ficou restrita aos eventos 
que puderam ser presenciados.

Em contrapartida, fica evidenciado 
que as atividades realizadas em 

parceria com a OSB junto aos alunos 
da rede de ensino vêm despertando 
cada vez mais o interesse desses 
na música clássica, o que leva a 
acreditar que, futuramente, com a 
crescente oferta de concertos, novas 
platéias se formarão. Importante 
ressaltar também o papel da cultura 
como instrumento de auxílio no 
processo educacional e de formação 
do cidadão.

Excepcionalmente, algumas ações 
implementadas pelo projeto não 
alcançaram os resultados desejados. 
Ao contrário dos concertos didáticos, 
as apresentações em universidades e 
as realizadas em Lonas Culturais não 
foram capazes de atrair um público 
suficiente para mantê-las. Mas deve-
se destacar a importância dessas 
apresentações no desenvolvimento 
cultural da cidade, já que as lonas têm 
relevante papel na descentralização 
dos meios de acesso à cultura, por 
levar diferentes tipos de espetáculos 
às regiões desprovidas de teatros ou 
qualquer outro tipo de espaço. Por 
outro lado, é também importante levar 
em conta o público universitário, 
composto por jovens em plena 
capacidade intelectual, na formação 
de platéia e no consumo pelas diversas 
formas de expressão artística. 
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Assim sendo, a execução de 
propostas que levem a despertar o 
interesse de cada indivíduo pela 
música clássica ensejaria a oferta 
pelo poder público à população 
de um maior número de eventos 
relacionados à cultura erudita, de 
forma a alterar o ambiente cultural 
em que está inserida, tornando-a 
mais receptiva às apresentações 
promovidas por  este  e  outros 
projetos similares. Caberia, também, 
o aperfeiçoamento dos meios de 
acesso do público aos concertos, bem 
como da sua divulgação, associados 
à implementação de programas 
voltados à melhoria das condições 
sócio-econômicas (embora estes não 
estejam no âmbito de competência 
da SMC).

O trabalho realizado foi bem 
acolhido pela Secretaria das Culturas, 
que já planeja implementar alguns 
dos apontamentos ainda em 2008. 
Ademais, pensa a jurisdicionada 
em sugerir a constituição de uma 
comissão com a participação dos 
diversos setores envolvidos, incluídos 
os outros órgãos da Prefeitura, a 
fim de que possam ser encontradas 
soluções e desenvolvidas rotinas e 
procedimentos pertinentes.

Esse resultado encorajou a 
inspetoria a estudar ações análogas em 
outras áreas de atuação da Secretaria 
até então pouco exploradas devido à 
dificuldade de enquadramento nos 
parâmetros tradicionais de auditoria 
e fiscalização. Nesse sentido, a 
expectativa é que seja enfocado, no 
próximo exercício, o desempenho da 
Rede Municipal de Teatros. Através 
da análise dos borderôs de cada casa 
de espetáculo poderão ser levantadas 
séries históricas, com o intuito de 
retratar a evolução da freqüência 
de espectadores por horário, dia 
da semana e por espetáculo, assim 
como avaliar o custo per capita  de 
manutenção por teatro, além de outras 
análises que possam ser aplicadas, 
possibilitando o exame da efetividade, 
eficiência, eficácia e economicidade 
da atuação da Secretaria através 
desses equipamentos culturais.
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1- INTRODUÇÃO

2. ATIvO: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO

fácil identificar a marca do 
Município do Rio de Janeiro 
através do seu logotipo cor 

de abóbora, entretanto, quanto vale a 
marca Prefeitura do Rio de Janeiro e de 
suas empresas, tais como: COMLURB, 
IPLANRIO etc? No Balanço Patrimonial 
Consolidado do Município do Rio de 
Janeiro, parte integrante da Prestação de 
Contas do Prefeito, exercício de 2006, 
consta o valor de Bens Intangíveis de 
R$9,4 milhões, contudo a marca da 
prefeitura e das suas empresas estariam 
registradas na contabilidade pela sua 
potencialidade de gerar benefícios 
futuros?      

Segundo Schmidt (2002, p. 166), 
as grandes mudanças econômicas, 
tecnológicas, políticas e sociais 
experimentadas a partir da década 

de 60, bem como as fusões e 
aquisições de empresas e os avanços 
na telecomunicação culminaram 
com a globalização da Economia, 
representada, segundo Szuster (1997, 
p. 4), pela integração econômica e 
tecnológica dos países com a quebra 
das barreiras comerciais, aumentando 
o número de empresas transacionais 
e o fluxo de capitais entre diferentes 
países, gerando maior oportunidade de 
venda e divulgação dos  produtos.    

A globalização da Economia fez 
com que as empresas entrassem em um  
mercado mais competitivo, em que os 
clientes são mais exigentes, fazendo 
com que os produtos recebessem 
uma certa dose de intangibilidade 
de conhecimento, afim das empresas 
conseguirem satisfazer as necessidades 

de seus clientes, adquirindo assim uma 
vantagem competitiva em relação aos 
concorrentes.

Segundo Schmidt (2002, p. 166), a 
globalização da Economia foi o marco 
para a transição da Sociedade Industrial 
para a Sociedade do Conhecimento ou 
da Informação, e na qual os recursos 
econômicos utilizados como terra, 
capital e trabalho, uniram-se ao 
conhecimento humano, alterando a 
estrutura econômica das nações e dos 
negócios das  companhias.

Em decorrência da globalização e 
transformações dos negócios na Era do 
Conhecimento ou Informação, os ativos 
intangíveis das empresas passaram 
a representar o principal ativo na 
composição do patrimônio de uma 
companhia. Mas o que é um ativo?

egundo Hendriksen e Breda 
(1999, p.286), ativos devem 
ser definidos como potenciais 

fluxos de serviços ou como direitos 
a benefícios futuros sob o controle da 

organização.
Iudícibus (apud Schmidt, 2002, 

p.12) argumenta que ativos são 
recursos controlados pela entidade, 
capazes de gerar fluxos de caixa.

Com base nestas definições 
podemos considerar a marca da 
empresa como sendo um ativo em 
função da sua potencialidade de gerar 
fluxos de caixa, devido a lealdade dos 

Evidenciação do valor da marca 
da Prefeitura do Rio de Janeiro 

É

S

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

O valor da marca pode envolver valores expressivos e representar um dos 
principais intangíveis das empresas.



65 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

3 - CAPITAL INTELECTUAL: CONCEITO E MENSURAÇÃO

ara o FASB (apud Wernke, 
2002,  p .  24) ,  o  capi ta l 
intelectual pode ser definido 

de duas maneiras:
a) Ativos intangíveis combinados 

q u e  p e r m i t e m  à  c o m p a n h i a 
funcionar e manter uma vantagem 
competitiva;

b) A diferença entre o valor real 
de mercado da companhia e o valor 
real de mercado dos ativos tangíveis 
menos o passivo da companhia.

 Entende-se com a primeira 
definição que capital intelectual é 
um conjunto de ativos intangíveis. 

No tocante ao valor de mercado 
real, entende-se como sendo, segundo 
Ross (1995, p. 53), o preço de mercado 
que é o resultado do número de 
ações existentes em uma empresa 
multiplicado pelo preço de cotação 
da ação no dia. Percebe-se que neste 
caso o valor do capital intelectual 
pode oscilar diariamente, devido 
às flutuações da cotação da ação, 
e ainda, muitas empresas que não 
possuem ações em bolsa de valores 
não poderiam calcular o seu capital 
intelectual.

Um outro conceito de valor de 
mercado, segundo Ross (1995, p. 
44), é entendido como sendo o preço 
pelo qual compradores e vendedores 
interessados negociariam os ativos, 
neste caso o valor real de mercado 
da companhia seria seu preço de 
negociação, todavia, as empresas 
não são ativos que são negociados 
como mercadorias diariamente, 
impossibilitando assim o cálculo de 
seu capital intelectual.

Uma última definição de valor 

de mercado da empresa, segundo 
Hendriksen e Breda (1999, p.176), 
é  que o  valor  de mercado de 
uma empresa seria igual ao valor 
descontado dos fluxos futuros de caixa 
gerados pelos ativos. Essa definição 
de valor de mercado explica porque o 
fornecimento de informações sobre os 
fluxos futuros de caixa provenientes 
dos ativos tangíveis e intangíveis da 
companhia são tão importantes para 
o mercado.   

Edvinsson e  Malone (apud 
Wernke, 2002, p. 24) utilizam uma 
metáfora para definir o capital 
intelectual comparando a empresa 
a uma árvore, em que os galhos, o 
tronco e os frutos representam a parte 
visível, ou seja, os ativos tangíveis 
da empresa demonstrados nas 
demonstrações contábeis, já as raízes 
representam a parte invisível, ou seja, 
os ativos intangíveis, que embora 
muitos não sejam demonstrados nas 
demonstrações contábeis são de vital 
necessidade para a sobrevivência da 
companhia.      

Essa definição nos traz a seguinte 
reflexão: sendo os ativos intangíveis as 
raízes que sustentam a companhia, são 
eles os responsáveis pela sobrevivência 
a longo prazo da empresa, neste 
caso, deveriam ser acompanhados 
e gerenciados a fim de que se possa 
detectar prematuramente qualquer 
problema com esses ativos intangíveis, 
com o intuito de manter a companhia 
viva no mercado a longo prazo.    

Edvinsson e  Malone (apud 
Schmidt, 2002, p. 180) dividem 
o  capi ta l  in te lec tual  em t rês 
categorias: 

- Capital humano: relacionado 
ao conhecimento, expertise, poder 
de inovação e habilidades dos 
empregados, além dos valores, cultura 
e a filosofia da entidade;

-  Capital  estrutural :  inclui 
marcas, patentes, equipamentos de 
informática, softwares, banco de 
dados e tudo o mais que apóia a 
produtividade dos empregados;

- Capital cliente:  envolve o 
relacionamento com clientes e tudo 
o mais que agregue valor para os 
clientes da organização.

Percebe-se que esses autores 
classificam a marca como sendo um 
capital estrutural, sendo este uma 
subdivisão incluída dentro do capital 
intelectual.

Quanto à mensuração do capital 
intelectual, segundo Góis (apud 
Wernke, 2002, p. 29), o indicador 
mais usado para medir o capital 
intelectual seria a diferença entre 
o valor de mercado da empresa e 
o seu valor contábil ou patrimônio 
líquido.  

Ocorre que para utilizar esta 
metodologia devemos observar os 
vários conceitos de valor de mercado, 
conforme já vistos inicialmente. E 
ainda, este modelo de mensuração 
ratifica nossa afirmação de que o 
capital intelectual pode variar em 
cada momento em que é medido.

Outro item que nos desperta 
a atenção é: será que a empresa 
pode possuir capital intelectual 
negativo ou não possuir capital 
intelectual  quando o valor  de 
mercado é  menor  que o  valor 
contábil ou patrimônio líquido 

P

clientes à marca.
Os ativos podem ser classificados 

em ativos tangíveis e intangíveis. 
Segundo Iudícibus (2000, p. 209), o 
termo tangível significa, literalmente, 
perceptível ao toque. 

Sobre os ativos intangíveis, Lopes 
de Sá cita que: 

a marca, o capital intelectual, 
o ponto comercial, a clientela, a 

patente etc, todos são bens intangíveis 
(imateriais), mas traduzem-se em 
aumento de utilidade e em ampliação, 
de utilização do capital.  Influindo 
no aumento da funcionalidade que 
pode alcançar  a todos os sistemas 
da empresa (liquidez, resultabilidade, 
economic idade ,  e s tab i l idade , 
produtividade, invulverabilidade 
e elasticidade), embora de forma 

diferenciada em intensidade e 
expressão. (2000, p. 47)

Iudicíbus (2000, p. 143) comenta 
que, quanto a avaliação dos ativos 
a forma que conceitualmente mais 
se aproxima da natureza dos ativos 
seria sua mensuração através do 
valor presente dos fluxos futuros de 
caixa.  
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Fonte: Iudícibus (2000, p. 21) 

da empresa?  Entendemos que o 
capital intelectual representado 
pelos ativos intangíveis da empresa 
sempre existirá, contudo, se mal 
gerenciado e empregado junto 

Segundo Iudícibus (2000, p. 21), 
pode-se perceber que os usuários 
da informação contábil estão tão 
interessados em dados passados, 
quanto em fluxos futuros, de renda ou 
de caixa gerados pelos ativos, todavia, 
para estes últimos a informação 
contábil somente será relevante se 
puder ser utilizada como instrumento 
de predição sobre os eventos ou 
tendências futuras.

Contudo, a Contabilidade registra 
e avalia seus ativos por valores de 
entrada com base no principio do 
custo original como base de valor 
(registro inicial).

Por este princípio os componentes 
do patrimônio devem ser registrados 
pelos valores originais das transações 
com o mundo exterior, expressos a 
valor presente na moeda do país.

No caso da marca da Prefeitura 
e das companhias da administração 
indireta, geralmente, são registradas 

aos demais fatores de produção 
pode vir a destruir a riqueza da 
companhia, não agregando valor ao 
capital investido pelos acionistas e 
credores.

na Contabilidade pelos valores 
desembolsados pela empresa para 
registrá-la nos órgãos governamentais, 
como a exemplo, no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial.  Não sendo 
registrada a marca, na Contabilidade, 
pelo valor presente dos benefícios 
futuros gerados pela mesma.

Ocorre que o valor da marca pode 
variar ao longo do tempo, quando 
comparamos o valor registrado 
na Contabilidade do Município, 
registro inicial, com o valor presente 
dos benefícios futuros da marca, 
fazendo com que a informação da 
situação patrimonial da empresa não 
represente o “real” valor desse ativo.

Muitos dos gastos incorridos 
pe la  empresa  na  fo rmação  e 
desenvolvimento da marca não 
são capitalizados na marca, mas 
considerados como despesas do 
período a exemplo das despesas de 
propaganda, fazendo com que se 

Sobre esse assunto, Sveiby (1998, 
p. 15) afirma que os ativos intangíveis 
são tão valiosos que se os gerentes não 
souberem gerenciá-los, eles levarão a 
empresa à ruína.

aumente a diferença entre o valor da 
marca registrada na Contabilidade e o 
valor presente dos benefícios futuros 
gerados pela marca.

Temos como exemplo os gastos com 
propaganda institucional realizados 
pela Prefeitura do Município do Rio 
de Janeiro na difusão de sua marca 

 Segundo Rober to  Mart ins 
(apud, Santos 2003), a avaliação da 
marca seria particularmente útil à 
administração para fins de investigar 
a eficiência da gestão dos recursos de 
propaganda e marketing. 

 Para Aaker (1998, p. 22), atribuir 
valor à marca é importante para se 
justificar os investimentos na marca, 
pois uma justificativa para esses 
investimentos é que aumentarão o 
valor da marca.

Iudícibus (2000, p. 55) comenta 
que a preferência conservadora pelo 
registro dos ativos a valores originais 
de transação, baseia-se na preocupação 

4.  A INFORMAÇÃO E OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS 

ara o IASB (apud Iudícibus 
e Marion, 1999, p. 65), uma 
das características mais 

importantes da informação contábil 
é a sua relevância, ou seja, sua 
capacidade de influenciar as decisões 
econômicas dos usuários ajudando-os 

a avaliar eventos passados, presentes 
ou futuros.

Segundo a equipe de professores da 
FEA/USP (1998, p. 27), as informações 
geradas pela Contabilidade só terão 
utilidade quando satisfizerem as 
necessidades da administração ou 

de outros interessados, e não apenas 
do contador. 

Iudícibus (2000, p. 21) apresenta 
no quadro a seguir alguns usuários da 
informação contábil e a necessidade 
de informação mais importante para 
esses usuários.

P

Quadro 1 – Tipos de usuários da informação contábil 

Usuário da Informação  Contábil 
Acionista minoritário 
Acionista majoritário  
Acionista preferencial
Emprestadores em geral

Entidades governamentais  
Empregados em geral, como assalariados

Média e alta administração

Tipo de Informação mais importante
Fluxo regular de dividendos. 
Fluxo de dividendos, valor de mercado da ação, lucro por ação.
Fluxo de dividendos mínimos. 
Geração de fluxos de caixa futuros suficientes para receber de volta o capital 
mais os juros, com segurança.
Valor adicionado, produtividade, lucro tributável.   
Fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons aumentos ou manutenção 
de salários, com segurança e liquidez.
Retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido, situação de 
liquidez e endividamento confortáveis.  
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Fonte: Adaptado da Interbrand
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de não correr riscos de avaliação, a cada 
momento, em função da variabilidade 
da potencialidade do ativo em gerar 
benefícios futuros, o que poderia levar 
a erros de julgamento.

 Todavia, Iudícibus (2000, p. 55) 
afirma que a avaliação conservadora, 
baseada no custo original, falha nos 
demonstrativos financeiros, como 
elemento de predição de tendências 
futuras para os usuários da informação 
contábil.

Ainda sobre a informação contábil, 
para a equipe de professores da 
FEA/USP (1998, p. 132), o Balanço 
Patrimonial  é  a  demonstração 
contábil que tem por finalidade 
apresentar a situação patrimonial da 
empresa em dado momento, dentro de 
determinados critérios de avaliação. 
Critérios esses que predominam o 
registro das transações com base 
na utilização do princípio do custo 
original como base de valor.

Citam ainda que (1998, p. 27) a 
maior limitação da Contabilidade 
consiste no Balanço Patrimonial não 
representar, freqüentemente, o valor 
de mercado da empresa.

Sobre esse assunto, Schmidt 
comenta que:

E x i s t e ,  a t u a l m e n t e ,  u m a 
preocupação cada vez maior por 
parte de estudiosos e investidores do 
mundo inteiro sobre a lacuna existente 
entre o valor econômico da entidade 

No mesmo ano de 1999,  a 
Interbrand avaliou o valor da marca 
dessas empresas, utilizando uma 

e seu valor contábil. De acordo com o 
índice mundial da Morgan Stanley, o 
valor das empresas cotado na bolsa 
de valores é o dobro de seu valor 
contábil. Nos Estados Unidos, o valor 
de mercado de uma empresa varia 
normalmente entre duas e nove vezes 
seu valor contábil. (2002, p. 9)

Schmidt (2002, p. 9) afirma ainda 
que, essa diferença tem crescido 
assustadoramente, em função da 
relevância assumida pelos ativos 

metodologia baseada no valor presente 
dos benefícios futuros gerados pela 
marca.  Podemos verificar na tabela 

intangíveis em relação aos ativos 
t a n g í v e i s  n a  c o m p o s i ç ã o  d o 
patrimônio das entidades.

Baruch Lev fez a seguinte análise 
do índice S&P 500 de 1977 até março 
de 2000:

Examine o índice Standard & 
Poor´s 500 das maiores companhias 
dos Estados Unidos, muitas das quais 
não estão no setor de tecnologia. 
A relação preço /valor patrimonial 
– isto é, a relação entre seu valor de 
mercado e o valor líquido de seus 
ativos (o número que aparece no 
balanço) é atualmente maior do que 
seis. O significado deste dado é que 
os números do balanço – medidos 
pela contabilidade tradicional – 
representam de 10 a 15% do valor 
destas companhias.(apud, Roberto 
Martins, 2000, p. 4)

Com base nas citações anteriores 
percebemos que o problema não é 
restrito a uma ou duas empresas, 
mas pode abranger o mercado como 
um todo.

Em um estudo realizado no ano 
de 1999 pelo Citibank e a Interbrand, 
demonstra que a maior parcela do 
valor de mercado das empresas 
analisadas é atribuída aos bens 
intangíveis e não aos bens tangíveis 
registrados no balanço patrimonial. A 
seguir apresentamos um gráfico que 
demonstra tal pesquisa.

a seguir a participação da marca 
de cada empresa sobre o valor dos 
intangíveis totais. 

Ativos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Gráfico 1 – Valor de mercado versus valor contábil. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%%  do Valor de Mercado

IBM

Coca-Cola

American Express

Kellogg’s

11%

5%

19%

6% 94%

81%

95%

89%
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do valor de 
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empresas 

analisadas é 
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e não aos 
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registrados 
no balanço 

patrimonial.
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Fonte: Adaptado da Interbrand 

Fonte: Business Week (julho 2007)

Quadro 3 - Ranking Interbrand

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Marca
COCA-COLA
MICROSOFT
IBM
GE
NOKIA
TOYOTA
INTEL
McDONALD’S
DISNEY
MERCEDES

Valor em Bilhões US$
65,32
58,71
57,09
51,57
33,69
32,07
30,95
29,39
29,21
23,56

Em recente levantamento, a 
consultoria Interbrand publicou 
na  r ev i s t a  Bus ines s  Week  de 
julho de 2007 um ranking onde 

apresenta o valor das 100 marcas 
mais valiosas do mundo, valores 
esses encontrados através de uma 
técnica onde são considerados os 

benefícios futuros da marca para a 
empresa.  Apresentaremos aqui as 
dez marcas mais valiosas do mundo 
segundo esta consultoria.

Como se percebe, o valor da marca 
pode envolver valores expressivos 
e representar um dos principais 
intangíveis da empresa, superior, 
muitas vezes, aos bens tangíveis.

 Vimos  que  a  in fo rmação 
contábil tem como um dos objetivos 
principais  ser  ut i l izada pelos 
usuários da Contabilidade para a 
tomada de decisão, entretanto, o 
balanço patrimonial, que é um dos 
demonstrativos utilizados pelos 
usuários para tomada de decisão, 
freqüentemente, possui valor contábil 
muito abaixo dos valores atribuídos 
aos ativos pelo mercado.  

Neste contexto,  será que a 
informação contábil mesmo com 
a existência desta lacuna, entre o 
valor de mercado e o valor contábil, 
continua sendo relevante, ou seja, 
possui a capacidade de influenciar 
as decisões econômicas dos usuários 
ajudando-os a avaliar  eventos 
passados, presentes ou futuros?  
O que notamos é que em função 

desta lacuna a Contabilidade perde 
um pouco de sua relevância como 
instrumento de predição de eventos 
ou tendências futuras, que é uma das 
informações requisitadas por muitos 
usuários da Contabilidade, conforme 
visto no quadro 1.   

Sobre o modelo tradicional de 
relatórios contábeis Kaplan e Norton 
fazem a seguinte citação:

O ideal é que o modelo da 
contabilidade financeira se ampliasse 
de modo a incorporar a avaliação dos 
ativos intangíveis e intelectuais de 
uma empresa (...). A avaliação dos 
ativos intangíveis e capacidades da 
empresa seria particularmente útil, 
visto que, para o sucesso das empresas 
na era da informação, eles são mais 
importantes do que os ativos físicos ou 
tangíveis. Se os ativos e as capacidades 
intangíveis da empresa pudessem 
ser avaliados dentro do modelo de 
contabilidade financeira, as empresas 
que aumentassem esses ativos e 
capacidades poderiam comunicar 

as melhorias aos funcionários, 
acionistas, credores e à comunidade 
(1997, p. 7).     

Para Cardozo (2002, A-2), a 
Contabilidade está corroída pelo 
célere processo de desenvolvimento 
dos negócios e tornou-se incapaz 
de acompanhar e traduzir o ritmo 
das corporações.  Advoga ainda a 
reformulação de certos conceitos 
básicos, tais como, entre outros, 
o  cus to  como base  de  va lor, 
provavelmente irrealístico nos dias 
de hoje.     

Percebe-se  que houve uma 
transformação no mundo, fazendo com 
que na Era da informação o principal 
ativo das empresas seja composto 
pelos seus ativos intangíveis, todavia 
o modelo tradicional de contabilidade 
financeira desenvolvido há séculos 
não tem condição de contemplar 
o valor desses ativos intangíveis, 
fazendo com que os indicadores 
financeiros utilizados pelos usuários 
da contabilidade tradicional meçam 

Quadro 2 –  Participação da marca sobre os intangíveis totais

Marca
IBM
Coca-Cola
American Express
Kellogg´s

Valor bens tangíveis
19.0
7.8
9.3
1.0

Valor da Marca
43.8
83.8
12.6
7.1

% sobre intangíveis
28%
57%
32%
50% 

Bilhões US$ 
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somente a eficiência dos ativos 
t ang íve i s ,  t o rnando -se  ass im 
obsoletos.   

Segundo Gomes (2000, p, 131), 
uma grande dificuldade para o 

analista externo é que, na maior 
parte das vezes, ele não dispõe 
de informações sobre os ativos 
intangíveis (marcas, patentes etc), os 
quais são os mais relevantes para o 

entendimento sobre a potencialidade 
da empresa.  Desta forma devemos 
ser cautelosos ao utilizarmos os 
indicadores financeiros procurando 
sempre avaliar os riscos envolvidos.

5. A EvIDENCIAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

egundo Marques  (2002, 
p . 6 ) ,  e v i d e n c i a ç ã o 
significa tornar evidente, 

mostrar com clareza, comprovar.  
E m  C o n t a b i l i d a d e ,  o  t e r m o 
evidenciação está diretamente 
r e l ac ionado  ao  seu  ob j e t i vo : 
fornecer informação útil.

Ainda, segundo Marques (2002, 
p. 1), a evidenciação está relacionada 
a uma maneira clara de divulgar as 
informações contábeis, e sob esta 
ótica a evidenciação  contábil está 
presente no processo de identificação, 
mensuração e organização dos 
eventos econômico-financeiros na 
forma de informação útil.

S o b r e  a  n e c e s s i d a d e  d e 
m e n s u r a ç ã o  e  e v i d e n c i a ç ã o 
do capital intelectual,  Arnosti 
e  Neumann fazem o  seguinte 
comentário:

A s  i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s 
e m  u m  r e l a t ó r i o  d e  c a p i t a l 
intelectual são importantes para 
os usuários internos e externos da 
Contabilidade, pois identificam 
seu potencial na organização, no 
presente, além de sua capacidade 
de gerar benefícios,  agregando 
valor,  no curto e  longo prazo.  
A necessidade de remodelação 
das  Demonst rações  Contábeis 
tradicionais é, indubitavelmente, 
r e s u l t a n t e  d a  d e m a n d a  d e 
informação prevalecente, resultante 
da relação cada vez mais distante 
entre os valores contábeis e de 
mercado das entidades, centrando-
se  esse  d i ferencial  no  capi ta l 
humano ou intelectual  e o desafio 
se antepõe a toda a classe contábil, 
que é a mensuração desse ativo 
extremamente volúvel e intangível. 
(...) Aí se apresenta o desafio, para 
nós acadêmicos e profissionais 

contábeis .  Nosso papel  é  o  de 
encontrar formas de mensurar esse 
valor agregado, evidenciando aquilo 
que o gestor do empreendimento e o 
investidor precisam conhecer (grifo 

nosso) (2001, p. 20).
Dentre as formas propostas de 

evidenciação do capital intelectual 
podemos citar:

a) Evidenciação em Relatórios 
Gerencias;

b)  Evidenciação no Relatório 
A n u a l  d a  D i r e t o r i a  o u  d a 
Administração.

Pa r a  f i n s  d e  e v i d e n c i a r  o 
capital intelectual para os usuários 
internos  poderia a empresa utilizar 
re la tór ios  gerencia is ,  po is  os 
mesmos, segundo Warren, Reeve 
e Fess (2001, p. 3), possuem as 
seguintes características:

a) fornecem medidas objetivas 
de operações passadas e estimativas 
subjetivas de futuras decisões, 
sendo que o uso de estimativas 
subjetivas auxilia a administração 
a responder às oportunidades de 
negócios;

b) os relatórios gerenciais não 
precisam ser elaborados de acordo 
com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade.

Sendo assim, uma vez que os 
relatórios gerenciais não precisam 
ficar amarrados aos princípios 
c o n t á b e i s ,  s e  p o d e r i a  e n t ã o 
mensurar o capital  intelectual 
com base no valor presente de seus 
benefícios futuros e evidenciá-lo no 
relatório gerencial.   

Outra maneira de evidenciar 
o capital intelectual é através do 
Relatório anual da Diretoria ou da 
Administração.

A mensuração da marca com 
base no valor de seus benefícios 
futuros e sua posterior evidenciação 
para os usuários internos e externos 
traria as seguintes vantagens:

1 -   Uma vez  que ,  segundo 
Gomes (2000, p. 131), o analista 
externo, na maior parte das vezes, 
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6. CONCLUSÃO
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E

não dispõe de informações sobre 
os at ivos intangíveis  (marcas, 
patentes etc), os quais são os mais 
relevantes para o entendimento 
sobre a potencialidade da empresa. 
A mensuração da marca e sua 
evidenciação contribuiriam para 
q u e  e s s e s  u s u á r i o s  ex t e r n o s 
u s u f r u í s s e m  u m a  m e l h o r 
informação sobre a potencialidade 
desse ativo intangível na geração 
de  bene f í c ios  fu tu ros  pa ra  a 
companhia;

2-  A mensuração da marca e 
sua evidenciação contribuiriam 
para que os usuários internos 
pudessem investigar a eficiência da 
gestão dos recursos de propaganda 
e marketing, conforme comentado 
por Roberto Martins (2000,  p. 
247), e ainda, contribuiria para 

que a administração justificasse os 
investimentos na marca, pois uma 
justificativa para tais investimentos, 
segundo Aaker (1998, p. 22), seria 
que aumentaria o valor da marca 
que  é  um bem da  companhia 
que contribui para a geração de 
benefícios futuros;

3- A mensuração da marca e 
sua evidenciação contribuiriam 
para que os usuários internos e 
externos usufruíssem uma melhor 
informação sobre a geração de 
fluxos futuros de caixa, melhorando 
assim a informação sobre a predição 
de eventos e tendências futuras, 
informação essa que,  segundo 
Iudícibus (2000, p. 21), é uma das 
mais requisitas pelos usuários da 
Contabilidade.

“

”

A mensuração 
da marca e sua 
evidenciação 

contribuiriam para 
que os usuários 

internos e externos 
usufruíssem uma 

melhor informação 
sobre a geração de 

fluxos futuros 
de caixa.



71 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

Alguns dos custos invisíveis que contribuem para o crescimento do endividamento público 
são apresentados neste artigo, a partir das principais situações em que eles ocorrem.

Reflexos invisíveis 
nas Contas Públicas

A Lei de Responsabilidade 
Fisca l  (LC nº  101 ,  de 
4 /5 /2000)  surg iu  num 

momento em que o estoque do 
endividamento da União, Estados e 
Municípios assumiu níveis críticos, 
tanto que, a exposição de motivos 
que deu origem ao encaminhamento 
do projeto de lei ao Congresso 
Nacional se resumiu: drástica e 
veloz redução do déficit público 
e a estabilização do montante da 
dívida pública em relação ao PIB. 
No texto da lei são encontrados 
vários parâmetros e limites que 
estabelecem critérios para controle 
das contas públicas dos entes 
f ede ra t ivos .  Ao  f ixa r  l imi t e s 
máximos de despesa,  a Lei  de 
Responsabilidade Fiscal encaminha, 
sutilmente, o administrador público 
para o aumento de tributos, já que, 
acréscimos ao resultado primário, 
a partir do controle da qualidade 
dos gastos e responsabilização da 

ineficiência, é uma alternativa 
menos conveniente que aumentar 
a arrecadação, até porque existem 
prêmios para superação de metas 
tributárias e pouco ou nenhum 
i n c e n t i v o  à  m a x i m i z a ç ã o  d a 
eficiência.

O objetivo deste artigo é mostrar 
alguns dos custos invisíveis que 
contribuem para o crescimento do 
endividamento público, nem sempre 
percebidos pela sociedade. Serão 
analisadas quatro situações: 

P r o d u t i v i d a d e  d o s  g a s t o s 
públicos;
Falta de adesão dos gestores 
responsáveis às recomendações 
do controle interno e externo;
Desperd íc ios  na  p rodução 
legislativa, e
P a s s i v o s  c o n t i n g e n t e s 
(‘esqueletos’).
 É evidente que esta enumeração 

é exemplificativa, pois existem 
ou t ros  cus to s ,  r e l a t i vamente 

•

•

•

•

invisíveis, que não transitam pelo 
resultado primário, todavia de 
impactos no endividamento, tais 
como a assimetria informacional. 
Da mesma forma, as situações 
apresentadas não são rígidas, no 
sentido de que, em regra, como será 
visto, há uma comunicabilidade 
entre  e las ,  por  exemplo,  uma 
produção legislativa (lei) que cria 
contingências ( ‘esqueletos’)  de 
impacto direto no endividamento. 
O importante é estar atento que, 
na maioria dos casos, antes da 
t r ami t ação  e  vo t ação  da  l e i , 
um órgão de controle  interno 
ou externo, em algum momento 
anterior, já havia recomendado 
aos gestores responsáveis para 
necessidade de correção daquela 
ação, bem como as conseqüências, 
sob o ponto de vista do controle, 
da continuidade de sua prática, 
inclusive, sinalizando os reflexos 
financeiros correspondentes.

1. INTRODUÇÃO

Samuel Gomes e Silva
Técnico de Controle Externo da 
Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD – TCMRJ
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Se g u n d o  a  b i b l i o g r a f i a 
especializada, gastos produtivos 
são aqueles utilizados de forma 

q u e atendam a seus objetivos ao 
mínimo custo possível. Qual o menor 
custo de um programa para fornecimento 
de alimentação hospitalar destinada 
a atender 100.000 pacientes na rede 
pública de saúde? Este é o caso em que o 
governo atende diretamente à população 
(produção pública). Se o governo 
terceiriza os serviços (provisão pública), 
a ênfase do conceito produtivo recai nas 
compras ou processos de licitações. Em 
regra, os gastos produtivos são aqueles 
em que os benefícios marginais sociais 
dos bens públicos ou produtos públicos 
são iguais aos custos marginais para 
obtê-los.

 O conceito de gastos improdutivos é 
dado pela diferença entre o gasto efetivo e 
o gasto que minimiza o custo na obtenção 
do mesmo objetivo. Se numa obra 
pública foram aplicados R$ 5 milhões, 
quando seu custo mínimo é de R$ 4 
milhões, então o gasto improdutivo foi de  
R$ 1 milhão. Esse é um desperdício 
para a sociedade que tem um custo de 
oportunidade, vale dizer, a aplicação 
desse diferencial em outra finalidade, 
por exemplo, a construção de habitações 
populares. As razões para existência 
dos gastos improdutivos são a falta de 
preparo técnico do pessoal, incertezas, 
deficiências do processo orçamentário 
(técnico, operacional e político) e 
corrupção. Além disso, exceto para 
aqueles tributos denominados 
vinculados e os fundos constitucionais 
de destinação específica, não existe 
correlação perfeita entre arrecadação 
e gastos, prevalecendo a regra geral de 
que os beneficiários dos dispêndios 
são identificados e localizados (por 
exemplo, construção de um prédio para 
uso de determinado órgão), enquanto 
o financiamento do gasto é difuso e 
dividido por toda a população (por 
exemplo, recursos de impostos).

Existem dificuldades em mensurar 
adequadamente a produtividade dos 
gastos. Para isso, é necessário avaliar 

2. PRODUTIvIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS

os custos de oportunidade e todos os 
benefícios dos programas. O problema 
é que, em termos de bens públicos, 
o analista não dispõe de informações 
de mercado. Por exemplo: quanto as 
pessoas estariam dispostas a pagar para 
construir um parque? Como avaliar o 
benefício para as gerações futuras no 
plantio de árvores? A análise benefício-
custo é um instrumento de avaliação de 
projetos públicos que tenta captar todos 
os prós e contras.

Para  um bom cont ro le  da 
produtividade dos gastos públicos, é 
preciso identificar os objetivos primários 
de cada programa de gasto, eliminando 
superposições, esforços e recursos para 
objetivos secundários. Por exemplo, o 
objetivo primário da pesquisa militar 
é aprimorar a segurança nacional, em 
vez de descobrir novas tecnologias 
para uso comercial. Admita-se que 
alguns objetivos secundários possam 
ser importantes, todavia, os recursos e 
esforços precisam ser direcionados para 
objetivos primários, evitando dispersão 
e desperdício.

A escolha do conjunto apropriado 
de insumos (diretos e indiretos) e a 
construção de indicadores de resultados 
são importantes para a eficiência dos 
gastos. Um exemplo seria: hospital 
público devidamente aparelhado, 
todavia com escassez de médicos e 
enfermeiros o que torna o serviço de 
saúde precário.

Abaixo estão relacionadas algumas 
ações instrumentais que afetam, 
negativamente, a produtividade dos 
diversos tipos de gastos públicos:

 Reduzir gastos de pessoal utilizando 
o instrumento de queda do salário 
real, em regra, leva a deterioração da 
qualidade na prestação de serviços 
públicos. Tal medida proporciona 
desestímulo, perda de pessoas 
qualificadas e bem treinadas, além 
de corrupção. Mais eficiente seria 
reduzir o excesso de funcionários 
(especialmente os inaptos) e elevar 
os salários dos mais competentes;
Os subsídios e as transferências, em 

•

•

regra, são utilizados com objetivo 
de redistribuir renda: incentivar a 
instalação de indústrias ou fábricas 
numa região, garantir a renda 
de determinado setor produtivo 
(agricultura) e reduzir a pobreza 
(benefícios assistenciais). No 
entanto, muitos dos programas de 
subsídios e transferências, quando 
não bem focalizados, acabam 
beneficiando pessoas que estão 
acima da linha da pobreza (ex: 
subsídio no financiamento da casa 
própria que gerou o passivo do 
FCVS, de forte impacto no estoque 
da dívida). No caso de subsídios à 
produção, isto gera distorções de 
preços, beneficiando alguns setores 
em detrimento de outros (perda da 
eficiência alocativa);
Os investimentos públicos, para 
serem eficientes, devem ser alocados 
em setores que geram externalidades 
positivas e complementem, em vez 
de competir com os investimentos 
privados. Dispêndios em educação 
bás ica  também podem ser 
considerados investimento público 
na formação do capital humano;
Em alguns países, os gastos com 
educação superior competem 
com os de educação primária. Um 
estudo do Banco Mundial, para os 
países africanos, constatou que o 
custo de oportunidade de enviar 
um estudante para universidade 
equivale a não enviar 238 estudantes 
para escola primária. Nesse sentido, 
o aprimoramento na alocação de 
recursos, isto é, o remanejamento de 
recursos da educação universitária 
para a educação primária poderia 
aumentar o bem estar social;
Um aumento de eficiência poderia 
ser conseguido, elevando-se os gastos 
com saúde preventiva primária (ex. 
programas de agentes de saúde), 
onde o retorno é elevado e os custos 
por habitante são baixos. Esta ação 
poderia poupar recursos e substituir 
gastos destinados à área de medicina 
preventiva e

•

•

•
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Nos programas sociais, em geral, a 
ineficiência é originária da grande 
proporção de atividades meios em 
detrimento das atividades fins. Com 
isso, atividades administrativas 
acabam tomando recursos destinados 
a atender aos objetivos (ex. 
professores, médicos, equipamentos 
hospitalares e escolares). Além disso, 
é comum constatar profissionais 
especializados de ensino, saúde 
e segurança pública, alocados em 
atividades de apoio administrativo.
O aumento da produtividade dos 

gastos passa pela formulação de uma 
política de avaliação geral. É necessário 

• realizar uma análise econômica do 
processo de produção do setor público 
em todas as áreas, desde a utilização dos 
insumos até a identificação do produto. 
A mensuração dos benefícios é a etapa 
mais complexa, dado que em muitos 
casos envolve julgamentos de valor. É 
importante, todavia, estabelecer critérios 
objetivos para se atingir indicadores de 
benefícios.

Além disso, uma política de avaliação 
geral irá permitir a observação de 
possíveis superposições, políticas com 
efeitos contrários e outras distorções 
oriundas da atuação do governo.Esse 
argumento passa a ter maior validade 

nas federações, em que Estados e 
Municípios exercem uma política de 
gastos com maior autonomia.

Uma política de avaliação da 
eficiência dos gastos públicos requer 
uma base estatística adequada. Os 
dados devem ser abrangentes, incluindo 
todos entes federativos. As séries 
devem ter continuidade no tempo, 
sendo fundamental a classificação dos 
dispêndios: por categoria econômica e 
programas de governo. O cruzamento 
dessas informações, juntamente com 
os indicadores sociais e de benefícios, 
formam a base inicial para uma política 
efetiva de avaliação de gastos públicos.  

relatório é o produto final 
das inspeções e auditorias 
realizadas pelos órgãos de 

controle interno e externo. Até o final 
da década de 80 as recomendações 
assinaladas nesses  relatór ios , 
basicamente, se concentravam na 
legalidade das contas, embora desde 
a edição do Decreto Lei nº 200/67, 
estivesse implícito a importância do 
princípio da economicidade. A partir da 
revisão constitucional, que introduziu 
o princípio da eficiência, prosperou 
nas organizações governamentais 
o modelo de gestão orientado para 
resultados, à semelhança das empresas 
privadas competitivas. A reforma do 
estado internalizou a importância 
do controle e a necessidade de uma 
postura gerencial das organizações 
governamentais, cuja ênfase era fazer 
mais com menos. 

As referidas organizações, com 
raras exceções, não dispõem de controle 
de custos, o que dificulta realizar 
saltos qualitativos e quantitativos em 
direção à produtividade, até porque a 
Lei nº 4320/64 e as portarias emitidas 
pelo governo central têm um alcance 
limitado no campo da contabilidade 
gerencial, especialmente no controle e 
avaliação de custos e despesas. Assim, 
os gestores da área programática ficam 
relativamente à vontade, já que estão 
fazendo o que lei determina. Portanto, 

aquele algo mais foi incorporado 
apenas por gestores comprometidos, 
profissionais conscientes que buscam 
realização pessoal no desempenho de 
suas tarefas. 

Pois bem, observa-se, com muita 
freqüência, que as recomendações 
assinaladas nos relatórios de auditorias 
e inspeções, relativamente aos aspectos 
de eficiência e economicidade, 
não possuem total adesão dos 
administradores da coisa pública, 
provocando com isso, elevados custos 
invisíveis, que nem sempre o cidadão 
percebe, não obstante a tese de 
transparência das contas públicas.

Por  oportuno,  vale  a  pena 
mencionar, por exemplo, que o Acórdão 
do Tribunal de Contas da União, TCU 
nº 1.779/2005 – através do qual o 
Plenário recomendou à Secretaria 
do Tesouro Nacional que estudasse 
a viabilidade e a conveniência de 
implantar:

Uma área de gerenciamento de 
riscos operacionais da entidade, 
independente do ponto de vista 
hierárquico, das coordenações 
cujos trabalhos serão controlados 
e 
Meios destinados à troca de 
informações entre os gestores de 
haveres e obrigações que permitam 
uma administração de ativos e 
passivos eficiente, no contexto 

•

•

das técnicas de Asset-Liability 
Management (ALM). 
Ademais, determinou à mesma 

instituição que informasse ao Tribunal, 
nas contas do exercício de 2005, as 
medidas adotadas para atendimento 
dessas recomendações. Em resposta 
ao Egrégio do TCU, a STN informou 
que, quanto ao gerenciamento de 
riscos operacionais, foi iniciada em 
2003 a implantação de Projeto-Piloto 
na Secretaria –Adjunta responsável 
pela administração da dívida pública. 
Tal iniciativa visou, segundo a 
STN, num primeiro momento, o 
desenvolvimento, a implantação e a 
avaliação de metodologia que fosse 
aplicável à Administração Pública 
Direta; justificando que, o domínio 
pleno dessas experiências é encontrado 
na iniciativa privada, especificamente 
no mercado financeiro.

Não obstante essas recomendações, 
o desempenho do Tesouro Nacional 
não logrou êxito, especialmente nos 
períodos de declínio das taxas de 
juros. É importante registrar que, 
quando o assunto é dívida pública, 
décimos de uma taxa podem produzir 
efeitos fiscais equivalentes a um 
exercício fiscal de CPMF.

Senão vejamos,  no período 
compreendido entre janeiro de 2006 e 
julho de 2007, a taxa SELIC decresceu 
22,14%, e poderia ter tido uma redução 

3. FALTA DE ADESÃO DOS GESTORES RESPONSÁvEIS àS RECOMENDAÇõES 
DO CONTROLE INTERNO E ExTERNO

O
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o ainda maior. Todavia, as despesas com 
juros nominais, reconhecidas nas 
contas públicas, reduziram somente 
um número próximo de 1%, calculado 
sobre o saldo médio da série temporal 
dívida líquida, devidamente alisada. 
Como explicar este desempenho se o 
acréscimo do endividamento médio, 
no período, foi inferior a 5%? Além do 
alto custo com o acúmulo de reservas 
(pelo diferencial de taxa), houve 
uma mudança significativa no perfil 
da dívida. Depois que a autoridade 
monetária sinalizou a trajetória de 
redução da SELIC, o Tesouro resolveu 
trocar rapidamente títulos atrelados à 
taxa SELIC por pré-fixados. Tal política 
teve uma ótima recepção no mercado, 
que lucrou com a conversão. Os 
profissionais do mercado entenderam 
que a única justificativa para essa 
troca era reduzir a vulnerabilidade 
interna.

No ponto em que o dólar começou 
a despencar, o Tesouro trocou a dívida 
externa por interna, melhorando o 
risco país, mas transferindo um lucro 
brutal para o mercado, operação que foi 
saudada com discurso presidencial.

Em julho último, aos primeiros 
sinais da crise externa, o Tesouro 
desperdiçou todo o esforço de trocas. 
Em apenas um mês, o estoque de 
operações do mercado aberto em até 30 
dias aumentou R$ 89 bilhões. O total 
de operações compromissadas, como 
um percentual da dívida mobiliária do 
Tesouro, atingiu 18,4%, sendo que, os 
títulos com vencimento em até 30 dias, 
saltaram para 14% na composição 
da dívida total, o percentual mais 
alto já registrado nesta década. Nem 
em dezembro de 2002, em plena 
temerária situação pós-eleição do atual 
governo, o país teve uma posição tão 
forte no curtíssimo prazo; para onde o 
mercado correu e o Tesouro e BACEN 
sancionaram.

A questão é que o Tesouro 
sacrificou bilhões de reais para obter 
a desejada redução de vulnerabilidade 
interna. Ora, se o objetivo era aceitar 
rapidamente a conversão de títulos 
pré-fixados por títulos de curtíssimo 
prazo, por que não se permaneceu 

em títulos atrelados à taxa SELIC, 
nos momentos mais intensos de 
queda da taxa de juros, permitindo ao 
país economizar dezenas de bilhões 
de reais em juros? Pois bem, essas 
contas expressivas custam mais ao 
país do que qualquer gasto primário, 
todavia, continuam protegidas por 
uma blindagem inacessível.

 Nos relatórios publicados pelo 
BACEN sobre a dívida pública, existem 
informações que consideram a dívida 
mobiliária por prazo de vencimento, 
bem como a classificação do saldo 
do endividamento por indexador. 
Relativamente à idade dos títulos, o 
quadro considera, também, o saldo 
das operações de mercado aberto, 
vale dizer, papéis com vencimento em 
até trinta dias, saldo que é atualizado 
incorporando as novas emissões e 
deduzindo-se os títulos resgatados. 
Nas operações com prazo de até 
um mês, o saldo em maio era de R$ 
12 bilhões, em junho, caiu para R$ 
10 bilhões e, em julho, saltou para 
R$ 99 bilhões; de 5,2% do total em 
dezembro, passou para 10,5% em maio 
e, para 14%, em julho.

No que se refere à composição do 
endividamento por indexador, são 
pertinentes as seguintes observações:

Em dezembro de 2003, as operações 
cambiais representavam 37,8% do 
saldo da dívida. Em julho de 2007, 
estavam praticamente zeradas. 
Claro que poderia ter sido uma 
política de gestão virtuosa, não 
fosse o fato do dólar ter acumulado 
uma enorme perda no período.
Em janeiro de 2006, os títulos 
r e m u n e r a d o s  p e l a  S E L I C 
representavam 49,7% do total 
da dívida, contra 26,3% dos pré-
fixados. Em junho, do mesmo 
ano, os títulos atrelados à taxa 
SELIC haviam caído para 45,2%, 
contra 31,5% dos pré-fixados. Em 
julho/06, os pré-fixados caíram 
para 30,2%. Em julho último, 
a participação percentual dos 
papéis vinculados à taxa SELIC 
atingiu 53%, tendo aumentado, 
no decorrer do mês, 5% e no exato 
instante em que a autoridade 

•

•

monetária sinalizava interrupção 
ou movimentos mais discretos 
de queda na taxa de juros. Aliás, 
a percepção geral é que, quedas 
deveriam se estabilizar nos pontos 
em que a inflação desperta.
Na análise dos cenários acima 

podemos concluir que, algumas 
trocas de posições foram executadas 
em sentido contrário à lógica da 
eficiência.

Ao contrário do que possa parecer, 
a desvalorização do dólar no mercado 
interno e, especialmente, no mercado 
internacional provocou um grande 
prejuízo ao país, já que nos últimos 
anos houve um processo traumático de 
acumulação de reservas internacionais 
em dólares.

Há alguns anos, o Tesouro tinha 
isentado investidores externos do 
pagamento do imposto de renda 
na aquisição de títulos públicos. A 
idéia inicial era, além de incentivar a 
captação de recursos externos, induzir 
o BACEN a reduzir os juros brutos. 
Nem o BACEN reduziu os juros, nem 
a tributação voltou a ser cobrada. Com 
isso, o custo líquido da dívida pública 
aumentou consideravelmente, já que 
em períodos anteriores, parte dos juros 
voltava para o governo sob a forma de 
imposto de renda. 

 Trata-se da maior transferência de 
renda da história do país, mas esses 
movimentos financeiros acabam não 
sendo detectados pelos mecanismos 
de transparência governamental. 

É importante ressaltar que, em 
algumas ocasiões, devido a restrições 
orçamentárias, o órgão administrativo 
não dispõe dos recursos necessários 
à implantação de determinadas 
ações recomendadas, todavia, um 
bom planejamento, dinamismo e, 
principalmente, estabelecendo 
prioridades, vale dizer, iniciando por 
atividades que consomem poucos 
recursos mas geram grandes impactos 
financeiros (fazer mais com menos), é 
muito provável que serão percebidas 
melhorias, no desempenho. Os titulares 
de órgão, agentes políticos ou não, 
devem estar comprometidos com as 
metas, motivando o pessoal envolvido. 
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m recente levantamento 
realizado pela ONG Transpa-
rência Brasil, comparando os 

orçamentos do Congresso brasileiro 
com outros 11 parlamentos do mundo, 
demonstrou que o parlamento brasileiro 
é o terceiro que mais pesa no bolso 
do cidadão, além de transferir para 
gerações futuras um enorme custo 
social. Apenas Itália e França superam 
esse patamar, só que, nestes dois países 
citados, a sociedade, de forma direta 
ou indireta, se beneficia da produção 
legislativa. Neste levantamento não 
foram incluídas as Assembléias 
Legislativas dos Estados e as Câmaras 
dos milhares de Municípios espalhados 
pelo Brasil.

Por  oportuno,  a  população 
brasileira acompanha perplexa, há 
algum tempo, o debate político, com 
direito de presenciar a confusão 
institucional e administrativa na 
pauta de votação da prorrogação da 
CPMF (Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira), tributo este 
que cabem algumas observações:

Segundo o economista Paulo 
Rabello de Castro, do Instituto 
Atlântico, a lei que regulamenta a 
criação da contribuição prevê que 
os recursos arrecadados devem 
atender a um fim específico e 
apenas a ele,  neste caso, a 

•

proposição inicial estabelecia 
que os recursos seriam alocados 
nos serviços descentralizados de 
saúde, aliás, esta foi a justificativa 
inicial para sua implantação. Com 
a CPMF, observou o economista, 
ocorreram desvios que constam nos 
relatórios de inspeção do Tribunal 
de Contas da União e que podem 
servir de prova para que uma ação 
civil pública de ressarcimento seja 
peticionada junto ao Supremo 
Tribunal Federal. Pelos cálculos 
do Instituto Atlântico, o valor total 
chega a R$ 450 bilhões.

Samuel Pessoa (FGV) disse que é 
impossível pensar na prorrogação 
da CPMF sem uma reforma 
tributária mais abrangente.
A verdade é que, a concentração 

na pauta legislativa de discussão da 
prorrogação da CPMF interrompe 
a  oportunidade de  prosseguir 
c o m  t e m a s  l e g i s l a t i v o s  m a i s 
profundos, como Projeto de Emenda 
Constitucional nº 285/2004, que trata 
da Reforma Tributária, de impacto 
intenso na questão federativa, 
principalmente no que se refere à 
autonomia financeira de Estados e 
Municípios, que de uma forma geral, 
vêm perdendo sua participação 
nas  recei tas ,  sem,  entretanto, 
reduzirem seu comprometimento 
com custos/despesas,  s i tuação 
especialmente vivenciada pelas 
grandes cidades, onde os problemas 
em suas periferias se agravam por 
falta de obras de infra-estrutura e 
gastos sociais.  

Assim, a constatação da invisibili-
dade dos custos decorre não só da 
quantificação dos gastos alocados no 
processo legislativo, mas também pela 
indefinição dos temas e do custo de 
oportunidade, quando se negligencia 
o foco de questões que proporcionem 
maior impacto na melhoria da qualidade 
de vida da população.

•

4. DESPERDÍCIOS NA PRODUÇÃO LEGISLATIvA. 

E “O parlamento 
brasileiro é o 

terceiro que mais 
pesa no bolso do 
cidadão, além de 

transferir para 
gerações futuras 

um enorme custo 
social. ”

or último, vamos analisar 
os passivos contingentes. 
Essas operações refletem o 

registro pela assunção de dívidas 
latentes, ou seja, compromissos 
do passado, de características 
diversas, que não tinham sido 
reconhecidas contabilmente como 
dívidas efetivas. Em regra, são custos/
despesas que não transitam pelo 
resultado primário. Expressam-se, 
em geral, pelos precatórios judiciais 
e ocorrem em todos Entes Federativos, 
embora os passivos contingentes de 
responsabilidade da União sejam 
mais significativos e os valores de 

maior destaque são decorrentes de lei 
ou atos normativos. Os ‘esqueletos’, 
como um componente da DLSP, 
representam um valor superior a  
R$ 150 bilhões, nos recentes relatórios 
publicados pelo Banco Central.

Pois bem, o parágrafo 3º, do 
artigo 4º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, estipula: ‘a lei de diretrizes 
orçamentárias conterá Anexo de 
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências que serão 
tomadas, caso se concretizem’. Este 
dispositivo legal é muito importante, 

pois possibilita ao gestor público 
promover os ajustes necessários 
na hipótese de que algum evento 
se concretize, além de fomentar 
transparência às finanças públicas, 
todavia  de  e f icác ia  gerencia l 
limitada, já que os precatórios são 
ordens judiciais cujas situações a 
administração tem pouco ou nenhum 
controle, exceto aumentar as receitas 
para seu provisionamento. É claro que, 
alguns títulos judiciais, enquadrados 
nesta categoria, são gerados por 
eventos aleatórios e não previsíveis, 
principalmente aqueles classificados 
nos chamados casos fortuitos ou força 

5. PASSIvOS CONTINGENTES (‘ESQUELETOS’)

P
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b s e r v e  q u e  a  c r i s e 
gerencial  do estado vai 
continuar produzindo fatos 

estarrecedores. O que existe de comum 
entre as situações mencionadas, 
além dos tradicionais ingredientes 
de deformação do modelo weberiano 
de administração (clientilismo, 
patrimonialismo e corporativismo) e 
que provocam problemas crônicos de 
natureza organizacional? A resposta 
parece evidente, é a ausência do 
controle efetivo. 

À medida que as atribuições 
governamentais vão sendo transferidas 
para níveis de governo mais elevados, 
ampliam-se os canais burocráticos, 
aumentam as distâncias hierárquicas 
entre os órgãos que executam e os que 
decidem e o controle administrativo 
torna-se mais impessoal e mais 
complexo. Multiplicam-se as normas, 
aumentam-se as exigências de 
preparação de relatórios e elaboração 
de planos, sofisticam-se os métodos 
de acompanhamento, sem que ganhos 
visíveis do ponto de vista da eficiência 
administrativa sejam claramente 
percebidos. Ao contrário, a multiplicação 
de estruturas burocráticas para dar 

conta da crescente complexidade 
administrativa amplia sobremaneira 
os custos governamentais, reduzindo 
a própria capacidade de investimento. 
A tese da representatividade associa-se, 
assim, à de um mais eficiente controle 
da sociedade sobre o aparelho estatal.

Somente com avaliação periódica 
do modelo de gestão das organizações, 
incluindo sua governança e suas 
práticas, será possível produzir 
resultados práticos e a menor custo. 
Está provado que inspeção de 100%, 
mesmo que isso seja possível, não 
detecta 100% das falhas, especialmente 
quando existe má-fé. O grande desafio 
para incrementar a produtividade 
consiste numa verificação contínua 
dos preços unitários praticados nos 
contratos de fornecimento, estes 
precisam estar alinhados com os 
preços de mercado.

A bibliografia especializada 
em administração recomenda que, 
num cenário competitivo global, sob 
condições de riscos e incertezas, as 
organizações para sobreviverem devem, 
inicialmente, conhecer a si própria e, 
considerando sua missão, identificar 
pontos fortes e pontos fracos, bem 

como as oportunidades e ameaças. 
Obviamente que isto é valido tanto para 
organizações empresariais competitivas, 
cujas ações devem ser reportadas 
aos seus acionistas e, por uma razão 
muito mais forte, para as organizações 
governamentais que devem reportar aos 
contribuintes e cidadãos.  

Estruturas organizacionais leves 
e achatadas, comprometimento de 
gestão, capacitação pontual (aquela 
re lac ionada com o  t rabalho) , 
planejamento efetivo (não é o 
laboratório numérico), um eficiente 
‘benchmarking ’ 1,  objet ividade, 
dinamismo e ética são atributos para 
um bom começo e podem significar, nas 
organizações governamentais, alguns 
bilhões de redução de custos/despesas 
que, indiretamente, podem neutralizar 
o apetite tributário governamental.   

O uso completo e eficiente de 
todo instrumental e poder normativo 
colocados à disposição dos Tribunais 
de Contas é o caminho mais eficaz 
para levar a máquina estatal a, 
de fato, cumprir a sua missão de 
administradora dos recursos do povo, 
cujo bem estar social é objeto e a razão 
da existência do próprio Estado.

1 Processo contínuo de avaliação de produtos, serviços ou práticas gerenciais, comparativamente aos concorrentes ou organizações consideradas 
líderes’ (Robert Camp). É a prática de ser humilde o suficiente para admitir que alguém é melhor em algo, e ser sensato o suficiente para aprender 
como alcançá-lo e superá-lo (Björn Andersen)

6. CONCLUSÃO

O

maior, mas a sua maior parte, são 
situações em que a administração 
poderia ter evitado utilizando, por 
exemplo, os conceitos de matriz 
de riscos e outros recursos, tais 
como, ferramentas de planejamento 
integrado. Além disso, violação aos 
direitos constitucionais consagrados 
na carta magna, especialmente o 
direito adquirido; ações políticas mal 
elaboradas e descasadas dos objetivos 
econômicos; corrupção; assistência 
financeira a banqueiros criminosos; 
prejuízos de empresas estatais 
ineficientes; programas regionais de 
governo financiados por incentivos 
fiscais, cuja existência justificava 
o enriquecimento de polít icos 

desonestos e muitos outros, a lista é 
extensa. Abaixo estão demonstrados 
alguns dos passivos contingentes 
mais expressivos de responsabilidade 
do governo central:

Correção dos cruzados bloqueados 
pelo Plano Collor, em março de 1990;
Ações trabalhistas referentes à 
aplicação da Unidade Real de Valor 
(URV), no primeiro semestre de 1994;
 Passivos relativos às lides de ordem 
tributária e previdenciária;
Passivos relativos às questões 
judiciais pertinentes à administração 
do Estado, tais como as privatizações, 
extinção de órgãos, liquidação 
de empresas e atos que afetam a 
administração de pessoal;

•

•

•

•

Assunção da dívida do FCVS-Fundo 
de Compensação das Variações 
Salariais. Aqui, foi identificado, 
pelos próprios gestores do Sistema 
Financeiro da Habitação, uma 
enorme transferência de renda 
para classes privilegiadas, já 
que o FCVS refere-se a resíduos 
dos financiamentos iniciais do 
Sistema BNH, que favorecia o 
impulso de construções em áreas 
nobres;
Liquidação extrajudicial  de 
instituições financeiras, e
Operações de aval e de garantia 
prestadas pela União às empresas 
estatais e aos demais entes 
federativos.

•

•

•
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questão que se  põe em 
debate é se é permitido à 
Administração promover 

a contratação de advogado para 
defesa direta de autoridades em ação 
popular ou em ação civil pública 
em que se discute improbidade 
administrativa àquelas imputada.

O Eg.  Superior Tribunal de 
Justiça, em acórdão da lavra do 
eminente Ministro LUIZ FUX1, julgou 
ação civil pública contra ex-prefeito, 
objetivando o ressarcimento ao 
erário municipal de despesas pagas 
com a contratação de advogado, 
sem prévio certame licitatório, para 
patrocinar uma defesa pessoal, uma 
vez que acusado de improbidade 
administrativa. Concluiu que as 
despesas com a contratação de 

advogado para a defesa de ato 
pessoal  prat icado por agente 
político em face da Administração 
Pública não demonstra interesse 
do Estado; em conseqüência, deve 
tal contratação ocorrer às expensas 
do agente público, sob pena de 
configurar ato imoral e arbitrário2. 

A n t e s  d i s s o ,  a s s i m  h a v i a 
concluído o Eg. TJ/GO no Processo 
nº 200200567599:

(...) inexiste interesse público 
na contratação de profissional da 
advocacia, por entidade pública, 
para patrocínio das causas 
pessoais dos administradores 
públicos, os quais, nesse aspecto, 
não podem receber sustento 
dos contribuintes. cuja prática 
configura ofensa aos princípios 

da impessoalidade, da finalidade 
e da moralidade, que regem a 
atividade administrativa sendo, 
portanto, passível de correção via 
da ação própria (...)
E a í?  Ter ia  se  encerrado a 

questão?
Vale refletir sobre o problema 

à luz da TEORIA DO ÓRGÃO, 
segundo a qual a manifestação de 
vontade que o agente público nessa 
qualidade exterioriza é considerada 
manifestação de vontade do próprio 
Estado, conforme bem lembrado por 
LUCIANO FERRAZ3.

Em outras palavras, o agente 
público é o poder público em 
ação; como bem lembra JOSÉ DOS 
SANTOS CARVALHO FILHO4, “o 
Estado só se faz presente através 

Marcos Juruena Villela Souto
Procurador do Estado do Rio de Janeiro e
Professor do Mestrado em Direito da Universidade Candido Mendes

A

* Notas apresentadas no II Congresso Internacional de Direito Administrativo promovido pela Procuradoria Geral do Município do Rio de 
Janeiro, no dia 1 de novembro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro. Painel sobre Licitações e Contratos Administrativos, também integrado pelos 
Professores Jessé Torres Pereira Júnior e José dos Santos Carvalho Filho, sob a Presidência do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, Dr. Thiers Montebello.
1 REsp 703.953-GO, Rel. Min. Luiz Fux, 16/10/2007. 
2 Precedente citado: AgRg no REsp 681.571-GO, DJ 29/6/2006. 
3 FERRAZ, Luciano.  Fórum de contratação e gestão pública. n. 40 p. 5331
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 11a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004

Dispensa de Licitação para a 
Contratação de Advogados e Ações 
de Improbidade contra Prefeitos: 
Critérios de Razoabilidade*
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o das pessoas físicas que em seu nome 
manifestam determinada vontade, 
e é por isso que essa manifestação 
volitiva acaba por ser imputada ao 
próprio Estado”.

Vale, pois, trazer à baila, também, 
uma reflexão em torno do princípio 
da eficiência, já que, como lembra 
LUIS ROBERTO BARROSO 5,  o 
temor das medidas judiciais que 
podem ser propostas contra decisões 
mais criativas vai inibir projetos 
inovadores; esse mesmo temor vai 
reduzir o interesse pelas funções 
públicas.

Logo ,  den t re  a s  p r ime i ras 
ponderações para a fixação de 
critérios para decisão em torno 
do tema deve-se propor que o 
agen te  púb l i co  em exe rc í c io 
pratique atos administrativos; tais 
atos têm presunção de legalidade, 
legit imidade e veracidade;  em 
razão disso, devem ser aplicados 
os princípios da ampla defesa e do 
contraditório.

Em outras palavras, um primeiro 
critério no desafio proposto para esta 
intervenção é o fato de estar o agente 
no exercício da função pública, 
munido da presunção de legalidade, 
legitimidade e veracidade de seus 
atos. A defesa é do ato de Estado. 
Descabe a defesa para a prática 
de ato pessoal, não relacionada à 
função pública.

O re forço  dessa  presunção 
decorre do fato de que a autoridade 
deve preceder  a lguns atos  de 
consulta aos órgãos técnicos, que 
emitem pareceres para orientação da 
prática do ato. Tais pareceres podem 
ser obrigatórios ou vinculantes, 
conforme a lei, sendo certo que o 
parecer não é ato de gestão, mas, 
por eles, os seus emitentes podem 
ser responsabilizados em caso de 
erro grosseiro ou má-fé6.

Tanto isso é certo que lembra 

MARCIO CAMMAROSANO:
“Portanto, se determinada 

autoridade administrativa decide 
por expedir este ou aquele ato, 
celebrar este ou aquele contrato, 
baseando-se em parecer jurídico 
q u e  s o l i c i t a ,  e m i t i d o  p o r 
profissional do próprio quadro 
de servidores ou a ele estranho, 
e desde que o parecer que se lhe 
apresenta esteja redigido em 
termos tais que lhe possa inspirar 
confiança, considerando-o com a 
prudência que é de se esperar do 
bom administrador, esse mesmo 
administrador não poderá ser 
responsabilizado se porventura 
sua decisão vier a ser anulada 
pelo Judiciário ou considerada 
ilegal pelo Tribunal de Contas.

Não se pode esquecer de 
que a responsabilidade pessoal 
do administrador público só 
há se tiver agido com dolo ou 
culpa. Se decide com base em 
parecer  do qual ,  de acordo 
com seu prudente critério, e em 

face do que tenha sido juntado, 
não tem por que desconfiar, 
mesmo porque aparentemente 
b e m  f u n d a m e n t a d o  e  c o m 
conclusões plausíveis, não pode 
ser punido.”
Na mesma linha é o ensinamento de 

JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR7:
“Na perspectiva do TCU, o erro 

nesses atos somente é escusável 
se a autoridade se louva em 
entendimento razoavelmente 
fundamentado ,  a inda  que 
eventualmente  equivocado, 
verbis: ‘... o administrador que age 
respaldado por parecer jurídico só 
estará isento de responsabilidade se 
essa peça estiver bem fundamentada 
e tiver defendido tese aceitável, 
do contrário, ou seja, se o gestor 
seguir opinião exarada em parecer 
inconsistente e desarrazoado, 
poderá ser responsabilizado.

Decisão Plenária nº 82/92 
e 103/95, referidos no Acórdão 
374/99, rel. Min Walton Alencar 
Rodrigues. DOU de 29.10.1999, 
p.117”
Assim, um segundo critério que se 

pode apresentar é no sentido de que 
o administrador que teve a cautela 
de agir com base em parecer não 
responde pelo ato como autor de uma 
improbidade. Para tanto, o parecer 
deve ser sério, bem embasado na 
lei, doutrina, jurisprudência e nos 
fatos, mas não deve ser confundido 
com ato de gestão ou decisão, sendo 
fundamental que nele não haja erro 
grosseiro ou má-fé.

Avançando, é preciso destacar 
que não é toda e qualquer situação 
de ilegalidade ou irregularidade que 
pode ser reputada como improbidade 
administrativa.

Nunca é demais lembrar e destacar 
que o administrador age premido pelos 
fatos e a celeridade é uma exigência 
da oportuna ação administrativa. O 

5 BARROSO, Luis Roberto. Parecer nº  1/2007-LRB – PGE/RJ
6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A responsabilidade do advogado de Estado. Exposição apresentada em 31 de outubro de 2007, no 
auditório da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; ver, tb, SOUTO, Marcos Juruena Villela. Jornadas de Direito Administrativo. NDJ. 
São Paulo, Setembro de 2007.
7 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Reflexões sobre a Aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal à Administração Judiciária. In DCAP – Direito 
Administrativo, contabilidade e Administração Pública nº 07. São Paulo: IOB, 2000, p.13.

O administrador 
age premido 

pelos fatos e a 
celeridade é uma 

exigência da 
oportuna ação 
administrativa.

“

”
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momento da ação é bem diverso do 
momento do controle – depois, tudo 
é mais fácil!

A caracterização da improbidade 
administrat iva t ratada na Lei  
nº 8.249, de 02.06.92, envolve um 
enriquecimento ilícito (art.9º), um 
prejuízo ao erário (art. 10) ou uma 
ação que atente contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11).

Segundo o MIN. LUIZ FUX8, no caso 
específico do art. 11, é necessária cautela 
na exegese das regras nele insertas, 
porquanto sua amplitude constitui 
risco para o intérprete induzindo-o 
a acoimar de ímprobas condutas 
meramente irregulares, suscetíveis 
de correção administrativa, posto 
que ausente a má-fé do administrador 
público e preservada a moralidade 
administrativa. A má-fé é premissa 
do ato ilegal e ímprobo. A ilegalidade 
só adquire o status de improbidade 
quando a conduta antijurídica fere 
os princípios constitucionais da 
Administração Pública coadjuvados 
pela má-fé do administrador. Logo, 
a improbidade administrativa, mais 

que um ato ilegal, deve traduzir, 
necessariamente, a falta de boa-fé, a 
desonestidade.

Assim, o terceiro critério é no 
sentido de fixar que a improbidade é a 
imoralidade qualificada. A autoridade 
não deve ser exposta a ficar sem sua 
defesa custeada pela Administração 
se a ação proposta contra ela não foi 
fundada em má-fé e com:

demonstração de lesão ao Erário
ou
Enriquecimento sem causa da 
autoridade
P a s s a - s e  à  q u e s t ã o  d a 

institucionalização da defesa. Em 
síntese: Pode tal defesa da pessoa 
física das autoridades ser atribuída 
a advogados privados pagos pelo 
Erário, aos Defensores Públicos ou 
Procuradores da Administração 
Pública? A quem cabe a escolha?

A legitimação do Poder Público 
resta evidente ao se ver que a “pessoa 
jurídica interessada” está igualmente 
legitimada a propor a ação (art. 17) 
e pode ainda, mesmo que esta tenha 
sido ajuizada pelo Ministério Público, 

•

•

integrar seu pólo ativo (art. 17 § 3º, da 
Lei nº 8.249/92).

A regra é a estruturação das funções 
de consultoria e de representação 
judicial, por serem essenciais à Justiça 
e, portanto, de natureza permanente. A 
Constituição Federal, em seus arts. 131 
e 132, trata do tema, respectivamente, 
para a União e para os Estados.

Aí retoma-se a indagação inicial: 
Seria legítimo deixar ao desamparo 
a autoridade que age com base em 
parecer de seu próprio corpo jurídico, 
com o devido embasamento, forçando-
a a fazer uso de sua poupança para 
custear a sua defesa?

Não há impedimento na CF para a 
AGU e para as PGEs promoverem sua 
defesa; a CF não fala em municípios. 
Logo, parece que, com autorização nas 
leis orgânicas funcionais, é cabível 
admitir às Procuradorias a defesa da 
autoridade no exercício da função. 
Afinal, trata-se de defesa do ato do 
Estado e da orientação traçada para a 
conduta da autoridade cautelosa.

C la ro  que  há  c r i t é r ios  de 
conveniência e oportunidade, tais 

8 RESP 480387/SP - 1ª TURMA, julg. 16.03.2004, DJ 24.05.2004 p. 163

Há 
necessidade de 

compromisso de 
ressarcimento 

no caso de 
reconhecimento 

de dolo ou 
culpa na 
conduta.

“

”
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o como o número de servidores, ou 
mesmo o risco de conflito de interesses 
entre o Poder Público e a autoridade, 
que exigem definição das condições 
dessa atuação em ato técnico do 
Procurador-Geral.

A Lei Federal nº 9.028/95, em seu 
art. 22, inclui nas competências do 
Sistema AGU a defesa de autoridades; 
muito embora a ADIN nº 2888/DF, 
proposta pela OAB, se funde no fato de 
que a competência da AGU é limitada 
à defesa da União, LUIS ROBERTO 
BARROSO9 não vê impedimento à 
defesa, por não haver tal limitação no 
Texto Constitucional.

No Estado do Rio de Janeiro, 
a Lei nº 4.832/06, de iniciativa 
parlamentar, estabeleceu o custeio da 
defesa pelo Erário em favor dos atos 
praticados no exercício da função, 
esteja ou não a autoridade ainda 
no cargo. O valor dos honorários é 
aquele estabelecido na Tabela da 
OAB/RJ, sendo vedada a contratação 
quando o Estado atuar como parte, 
reconhecendo a ilegalidade ou 
lesividade do ato. A escolha decorre 
da confiança da autoridade envolvida, 
podendo, segundo a norma, recair 
sobre Defensor Público. É claro que 
é discutível a constitucionalidade 
da norma em função do vício de 
iniciativa; afinal, trata-se de lei de 
iniciativa parlamentar dispondo 
sobre a atribuição de competências 
ao Poder Executivo.

No Município do Rio de Janeiro, 
o  Decreto  nº  20.430/01 exige 
um compromisso da autoridade 
representada por advogado contratado 
pelo Município de reembolsar os 
custos caso se reconheça culpa ou dolo 
na sua atuação.

Assim, chega-se a mais um critério: 
Se a autoridade não agiu com base em 
parecer do órgão, quando tal lhe era 
exigido, o fez por sua conta e risco e 
deve assumir os custos de tal opção 
despida de cautela. Se agiu com base 
em parecer, havendo autorização em 
lei, o Erário pode custear a defesa, 

podendo, a critério do representado, 
tal função ser exercida por advogados 
públicos. Para tanto, há necessidade 
de compromisso de ressarcimento no 
caso de reconhecimento de dolo ou 
culpa na conduta.

Remarque-se, em que pese a 
institucionalização da advocacia 
pública no âmbito da União e nos 
Estados, que há situações excepcionais, 
em que se faz uso de advogados não 
integrantes do corpo permanente da 
Administração. É o caso do contencioso 
internacional na OMC, das ações 
dos Estados contra companhias de 
cigarros, das investigações e ações 
envolvendo envio de recursos ao 
exterior e os casos de impedimento 
dos Advogados Públicos. 

Nos Municípios, como não há 
previsão constitucional, o tema 
depende das respectivas leis.

Assim, a lei que instituir uma 
Procuradoria ou Assessoria Jurídica 
deve dispor sobre sua competência 
e disciplinar sobre a defesa de 
autoridades. Sem tal norma, que 
trata de competências, de custos e 
de agentes públicos, não há direito 
subjetivo da autoridade em pleitear 
tal defesa pelo Erário.

A existência de órgão jurídico 
oficial não deve impedir a contratação 
de terceiros; afinal, a escolha é do 
representado. No entanto, deve ser 
evitado o conflito de interesses.

Chega-se, assim, ao quinto critério: 
Não há impedimento constitucional à 
contratação da prestação de serviços 
jurídicos – vide arts. 13 e 25 da Lei 
nº 8.666/93. O que foge à rotina pode 
justificar a contratação de terceiros, 
sem que isso represente violação ao 
princípio do concurso público ou da 
economicidade.

A dúvida passa a ser se tal 
contratação se sujeita à licitação ou 
se pode ser promovida a contratação 
direta.

Se o caso for  de l ici tação, 
recomenda-se o uso do tipo técnica e 
preço, considerando-se a experiência 

e titulação do profissional no campo 
específico do serviço contratado. 
Como lembra LUCIANO FERRAZ10: 
“o advogado a ser contratado deve 
possuir qualificações profissionais 
diferenciadas relativamente aos 
procuradores e à média do mercado, 
em ordem a justificar a contratação”. 
Tais critérios seriam, segundo o jurista 
mineiro, notadamente, a especialização 
e a tradição.

O sexto critério fixaria que não é 
qualquer serviço jurídico que comporta 
contratação direta. Para a contratação 
sem licitação são necessários:

p r o f i s s i o n a l  d e  n o t ó r i a 
especialização
serviço singular 
INDISPENSÁVEL A DEMONS-
TRAÇÃO DO CRITÉRIO DE 
E S C O L H A  E  D O  P R E Ç O 
PRATICADO
Em síntese, com a devida vênia das 

decisões citadas, podem ser oferecidas 
as seguintes conclusões sobre as 
possíveis condições de validade das 
contratações:

Deve estar o agente no exercício 
da função pública ,  munido 
da presunção de legalidade, 
legitimidade e veracidade de seus 
atos;
A autoridade deve estar agindo com 
base em parecer bem lavrado, sem 
erro grosseiro ou má-fé; 
Au s ê n c i a  d e  i m p e d i m e n t o 
constitucional à contratação da 
prestação de serviços jurídicos 
– necessidade de previsão em lei;
Escolha da autoridade representada 
em função do direito à ampla 
defesa;
Serviço singular, profissional de 
notória especialização, preço de 
mercado; 
No caso de ser reconhecida a má-
fé com demonstração de lesão ao 
Erário ou enriquecimento sem 
causa da autoridade deve haver 
reembolso de despesas.
Eram essas as observações que 

cabiam ser feitas. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

9 Parecer nº 01/2007 – LRB, da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
10 FERRAZ, Luciano. Fórum (cit) n. 40, p 5333.
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ue evento consegue atrair 
a atenção de moradores 
de 214 países, com 376 
canais de TV transmitindo, 

ao todo, mais de 73 mil horas de 
cobertura – ou quase oito anos 
interruptos? Que assunto é capaz de 
mobilizar uma audiência acumulada 
de 26 bilhões de telespectadores? 
Só uma Copa do Mundo faz isso. Os 
dados foram aferidos pela FIFA, a 
partir do torneio que aconteceu na 
Alemanha, em 2006. Os números 
reforçam que a Copa é, de longe, 
o evento mais popular no mundo. 
Quanto vale esta valiosa “vitrine”? 
É quase impossível aferir quanto 
custaria, para o turismo de um país, 
uma campanha de marketing tão 
poderosa e eficiente. Portanto, se 
fôssemos usar apenas o parâmetro 
da visibilidade para justificar a 
importância da realização da Copa 
do Mundo de Futebol no Brasil, em 
2014, não precisaríamos lançar mão 
de mais nenhum outro argumento. 
Mas sediar a copa de 2014 vai trazer 
muitos outros benefícios ao nosso 
país, além da visibilidade.
 Segundo a Associação Comercial 
da Alemanha, a Copa do Mundo 
aqueceu  os  negóc ios  -  fo ram 
gerados mais de 2 bilhões de euros. 

Além da visibilidade, a  realização da Copa do Mundo 
no Brasil, em 2014, vai trazer muitos benefícios ao 
país, segundo a ministra Marta Suplicy. E os gastos 
com infra-estrutura, como aconteceu na Alemanha, 
certamente se  converterão em benefício direto e 
permanente à população.

A Copa do Mundo e um futuro 
promissor para o turismo

Gastronomia e hotelaria, por exemplo, 
tiveram faturamento conjunto de 300 
milhões de euros e 50 mil novos 
postos de trabalho foram gerados. 
Somente em impostos, a FIFA pagou 
ao governo alemão mais de 7 milhões 
de euros. E os gastos que o governo 
alemão teve com infra-estrutura, que 
chegaram a 3,7 bilhões de euros, 
converteram-se em benefício direto 
e permanente à população

Recentemente, estivemos reunidos 
aqui no Ministério do Turismo 
com um dos mais importantes 
consultores mundiais para o setor, o 
espanhol Josep Chias. Ele nos disse 
literalmente que, depois da Copa de 
2014, o Brasil jamais será o mesmo. 
Ganhamos a chance de ouro de dar 
um grande salto no setor turístico 
e chegar a um patamar que, pelas 
vias convencionais, demoraríamos 
cinco décadas para atingir. É claro 
que nos sentimos muito animados 
por isso. Mas sentimos também 
o peso da responsabilidade e a 
necessidade de desenvolvermos 
um trabalho conjunto com todas as 
áreas envolvidas, em um nível de 
articulação do poder público e da 
iniciativa privada inédito no país. 

Nosso trabalho, no Ministério 
do Turismo, já começou. Em breve, 

contaremos com um diagnóstico 
de  capac idade  tur í s t i ca ,  que 
encomendamos à Fundação Getúlio 
Vargas. A FGV analisará 65 destinos 
nacionais que consideramos capazes 
de induzir desenvolvimento social e 
econômico nas regiões nas quais estão 
inseridos. Entre essas localidades, 
estarão as sedes e subsedes da 
Copa do Mundo de 2014. Além 
dos 65 destinos irradiadores de 
desenvolvimento social e econômico, 
pensamos que é preciso dimensionar 
o que existe dentro de um raio de três 
horas a partir de cada uma das sedes 
e que tenham potencial turístico. 
Entre uma partida de interesse e 
outra, o torcedor busca alternativas 
para preencher seu tempo.

Muitos outros desafios foram 
colocados ao governo e à sociedade 
brasileira,  quando o Brasil  foi 
designado como sede da Copa, 
em 2014. Precisaremos oferecer 
boas condições de trabalho para a 
imprensa, nos prepararmos para 
receber públicos de diferentes 
nacionalidades e poder aquisitivo, 
e  t a m b é m  c o m  d e m a n d a s 
gastronômicas diversas. Tem muita 
coisa mais, mas o principal é que 
ganhamos a Copa de 2014, o direito 
e o dever de organizá-la.

Marta Suplicy
Ministra do Turismo

Q
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o Bibliotecas e centros de informação: 
Desafios para o mundo globalizado

1   CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1999.

A s Tecnologias da Informação 
e de Comunicação (TICs), de 
base eletrônica, difundiram-se 

pelo globo rapidamente, entre os anos 
70 e 90, por meio da sua aplicação 
imediata no próprio desenvolvimento 
da tecnologia gerada, conectando 
o mundo através da informação. A 
revolução tecnológica da informação 
concentrou-se na Califórnia, EUA, nos 
anos 70, mas foi em meados da década 
de 80 que apareceram as formações 
em redes, em conseqüência do 
desenvolvimento da microeletrônica 
e dos softwares. As redes, desta forma, 
são conectadas e desenvolvidas graças 
aos avanços das telecomunicações e 
das tecnologias de integração, entre 
outros meios1.  

As novas TICs desenvolvem-
se e expandem-se rapidamente 
estabelecendo um novo padrão 
sócio-pólítico-econômico. Podemos 
dizer que as novas Tecnologias da 
Informação, por sua grande capacidade 
de penetração, trazem inúmeras 
facilidades para o nosso dia-a-dia. Sem 
muito questionamento, assistimos 
televisão  e, através da TV a cabo, 

programas de outras partes do planeta. 
Movimentamos a nossa conta bancária 
através de um terminal e agora, 
através da Internet, onde igualmente 
consultamos processos jurídicos, 
verificamos multas de trânsito, 
compramos e trocamos mercadorias 
e também nos comunicamos em 
tempo real, com som e imagem, com 
pessoas de diferentes lugares, entre 
outras ações.

A “Sociedade da Informação” que 
se forma nos traz a perspectiva de 
utilizar cada vez mais a tecnologia 
da informação em todos os aspectos 
da nossa vida. Toda esta perspectiva, 
de uma forma geral, gera uma euforia 
naqueles que associam o seu uso a 
uma possibilidade de valorização de 
suas atividades.

N o  B r a s i l ,  n a  á r e a  d a 
Biblioteconomia, seja pela falta de 
conhecimento das possibilidades 
e potencialidades destas novas 
tecnologias,  seja pela falta de 
treinamento adequado, ou mesmo 
de recursos financeiros, a utilização 
e  adoção destes instrumentos 
tecnológicos ainda é  fator  de 

questionamentos, preocupações e 
resistência de muitos profissionais. 
Na verdade, a adoção imediata 
destes novos mecanismos, sem a 
necessária avaliação e reflexão, sem 
os necessários questionamentos 
e os adequados planejamentos e 
treinamentos, pode, como o já alertado 
por alguns autores, vir a transformar-
se em um complicador e não em um 
facilitador.

A s  n o v a s  t e c n o l o g i a s , 
p r i n c i p a l m e n t e  a  I n t e r n e t , 
revolucionam a maneira como lidamos 
com a informação e o conhecimento, 
principalmente no que diz respeito 
a dois de seus aspectos: o espaço e 
o tempo.

Nas Bibliotecas, a Internet, se bem 
utilizada, aumenta consideravelmente 
as facilidades de pesquisa, não só pela 
sua dimensão, como por sua rapidez. 
Apresenta-nos possibilidades que 
extrapolam o conceito tradicional de 
informação bibliográfica, com base 
em documentos, artigos de periódicos, 
trabalhos de congressos etc. Agora, 
além dos recursos informacionais 
tradicionais, temos os documentos 

Maria de Fátima B. Gonçalves de Miranda
Divisão de Biblioteca e Documentação do TCMRJ

A  falta de conhecimento das possibilidades e potencialidades das novas tecnologias ainda 
é fator de questionamentos, preocupações e resistência de muitos profissionais.
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2 MARCONDES, Carlos Henrique; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. O impacto da internet nas bibliotecas brasileiras. 1997. Disponível em: http//
puccamp.br/~biblio/marcondes92.html. Acesso em: 9 jul.2002.
3 Ibid., p.4

multimídia, os fóruns eletrônicos, 
bibliotecas digitais, entre outros2. 

As novas TICs, em particular 
a Internet, têm produzido grande 
impacto nos sistemas de informação 
e bibliotecas. Pode-se, a título de 
exemplo, citar o número cada vez 
maior de publicações em meio 
eletrônico, o crescente número de 
usuários acessando diretamente 
a informação desejada, a enorme 
facilidade de acesso em contrapartida 
à dificuldade de identificação da 
informação relevante, o que nos leva 
a uma nova forma de utilização dos 
serviços oferecidos pelas bibliotecas. 
Por exemplo, muda o conceito 
de serviço de referência que, em 
função destas novas possibilidades, 
extrapola a tradicional informação 
bibliográfica3. 

Frente a esta nova realidade, 
presenciamos a necessidade de 
repensar os antigos métodos e 
procedimentos biblioteconômicos. 

Como nos aponta Marcondes (2002), 
atividades que antes tinham grande 
peso no dia-a-dia de um bibliotecário, 
como as políticas de desenvolvimento 
de coleções, manutenção de acervo 
próprio etc, passam a ter, frente ao 
que pode ser encontrado na Internet,  
importância relativa.

E s t u d o s  c o n d u z i d o s  p e l a 
“Internet World Stats”, apontam 
os 20 paises que mais utilizam a 
Internet. Os Estados Unidos estão 
em primeiro lugar na lista com 211 
milhões de usuários, seguidos pela 
China e Japão. O Brasil aparece 
em 6º lugar, com 39 milhões de 
usuários, representando 3.3% dos 
usuários mundiais. A tendência é de 
crescimento acelerado.

Neste novo cenário que se apresenta, 
bibliotecários  enfrentam o desafio de 
desenvolver seus padrões e práticas 
para trabalhar bem em ambas as 
esferas: de mudanças revolucionárias 
e de serviços tradicionais, o que 

não deve ser um grande problema, 
na medida em que a informação 
sempre foi o objeto  de trabalho 
desses profissionais, independente do 
suporte que a ampara.

A questão é estabelecer um novo 
olhar para um contexto que enseja 
muita novidade. Para tanto, o novo 
profissional da informação desenvolve 
habilidades e competências, no 
sentido de gerenciar e organizar 
fontes de informação, seja  nas 
próprias bibliotecas, na internet, no 
mundo empresarial etc.

Cada vez mais procurados pelas 
empresas que atuam na World 
Wide Web (WWW), são eles os mais 
indicados para a organização e 
ordenação das informações existentes. 
Se você é capaz de encontrar o que 
procura, através do Google, Yahoo 
ou de outra ferramenta de busca, 
pode ter certeza que o trabalho de 
muitos bibliotecários está por traz do 
resultado apresentado. 
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o Apagão Aéreo e suas 
conseqüências para o turismo

Para o Brigadeiro Mauro Gandra, ex-ministro da 
Aeronáutica, ex-presidente do DAC e atual presidente 
da Associação  Nacional das Empresas Concessionárias 
dos Aeroportos Brasileiros – ANCAB,  a crise do setor 
aéreo, iniciada em 2006, não causou tantos estragos no 
turismo carioca e fluminense como em outras regiões - 
notadamente a região Nordeste - onde o turismo receptivo 
depende, sobretudo, do transporte aéreo.

Brigadeiro Mauro Gandra
Ex- Ministro da Aeronáutica
Presidente da  ANCAB

inha bisavó, Dª. Luísa Legey 
Guimarães,  com quem 
convivi até os meus 13 anos 

de idade, ensinou-me um ditado que, 
hoje, acho mais irrefutável do que 
nunca: “Não há bem que sempre dure, 
nem mal que nunca se acabe”.

Acredito que tal ditado encaixa-se 
perfeitamente com o que tem acontecido 
com a Aviação Comercial Brasileira, 
nos últimos tempos. Até cerca de dois 
anos atrás, o modal  de transporte 
aéreo era, poder-se-ia dizer, irretocável. 
Não havia termo de comparação com 
o modal marítimo e, principalmente, 
com o terrestre. Entretanto, tendo como 
divisor de águas o trágico acidente do 
vôo 1907 da Gol,  em 2006, a primeira 
parte daquele sábio ditado começou a 
se fazer presente.

Várias são as causas para que o modal 
aéreo se tenha transformado, em tão 
curto espaço de tempo, da excelência, 
no que, hoje se tem acostumado a 
chamar de “Caos Aéreo”, “Apagão 
Aéreo” ou “Crise da Aviação”:

Quebra da organicidade
existente desde 1941

 Com a criação do Ministério 
da Defesa em 1999, a passagem de 
subordinação da  INFRAERO, em 
seqüência, àquele Ministério e a criação 

da ANAC, em 2005, a organicidade 
que havia neste importante segmento 
estratégico da economia brasileira, 
em razão da gestão abrangente do 
Ministério da Aeronáutica, começou 
a ser gradualmente afetada. Deveu-
se tal processo à falta de interação 
entre os novos atores, principalmente 
entre os responsáveis pela infra-
estrutura aeroportuária e aqueles 
responsáveis pela regulação da aviação 
civil brasileira, tudo sob uma frágil e 
ineficiente liderança do Ministério da 
Defesa.

Controladores de vôo

Máquina eficiente é aquela que, 
geralmente, trabalha com o menor 
nível possível de ruídos. Assim era 
o Sistema de Controle do Tráfego 
Aéreo Brasileiro até bem pouco tempo 
atrás, quando não se ouvia, sequer, 
falar na categoria de controladores 
de vôo, estes, usando apenas suas 
equilibradas e competentes vozes, no 
uso da fraseologia aeronáutica, mas 
no anônimo silêncio que convém aos 
complexos sistemas operacionais. 
Depois do já mencionado acidente do 
Gol 1907, nove controladores foram 
afastados temporariamente das funções, 
em cumprimento ao que preconizam as 
normas pós-acidentes aeronáuticos. Por 

empatia, mais 27 pediram afastamento 
temporário por razões psicológicas, 
mas, principalmente, como autodefesa 
para o caso de serem também 
inculpados, o que acabou acontecendo 
no inquérito policial que indiciou 
cinco controladores, um dos quais, 
absurdamente, por homicídio doloso. 
Diminuíram também, por autodefesa, 
o número de aeronaves controladas 
por cada equipe de controladores, 
dificultando, destarte, o fluxo do 
tráfego aéreo, o qual já se encontrava 
comprometido em razão da má 
configuração da malha aérea. Todo esse 
processo, além de constituir-se como 
um dos importantes fatores causadores 
da Crise da Aviação, foi temperado 
ainda pelo viés sindical das autoridades 
que tratavam da questão, culminando 
com o motim dos controladores de 
vôo, em 30 de março de 2007, de triste 
e lamentável memória. Por razões de 
natureza política e salarial, muito se 
tem falado na desmilitarização do 
setor, fato que não tem amparo legal, 
pois a Lei Complementar que criou o 
Ministério da Defesa determinou que 
o Controle do Tráfego Aéreo, assim 
como a Segurança de Vôo, seriam 
de responsabilidade do Comando da 
Aeronáutica. Acontece que, na cabeça 
de alguns dos controladores de vôo, 
a questão parece não estar resolvida, 

M
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sendo levantadas, freqüentemente, 
por seus porta-vozes, razões relativas 
a falhas em equipamentos e em 
sua manutenção, assim como nos 
softwares. Na visão da Aeronáutica, 
entretanto, a situação é a seguinte: 
“O Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro” (SISCEAB) tem 
a responsabilidade de coordenar o 
movimento aéreo numa área de 22 
milhões de Km2, quase três vezes a 
dimensão territorial do país, e para tal 
possui mais de 5.000 equipamentos 
em funcionamento ininterrupto, 
365 dias no ano e com um índice de 
disponibilidade diária acima de 98% 
desse total. Quanto à carência de 
pessoal, já assumida por aquele órgão, 
cabe esclarecer que foram realizados 
concursos públicos para controladores, 
civis e militares, entre outras carreiras 
indispensáveis ao controle de tráfego 
aéreo, o que resultará na formação e 
acréscimo, até o final deste ano, de 
600 novos controladores. Todavia, 
cabe ressaltar que o sistema como um 
todo opera com mais de 13 mil civis 
e militares.”

Aumento do movimento de
passageiros entre os anos

de 2003 e 2007

Outra importante e bastante 
contributiva causa para a chamada 
crise da Aviação Comercial tem sido 
o impressionante aumento do número 
de passageiros pagos transportados 
pelas empresas aéreas brasileiras, 
nas chamadas ligações domésticas, 
nos últimos quatro anos. Nesses vôos 
nacionais passou-se de 28 milhões 
de passageiros desembarcados em 
2003, para mais de 50 milhões em 
2007, aumento de quase 100%. Nos 
vôos internacionais, mesmo com a 
redução drástica do número de vôos 
internacionais da companhia Varig, o 
número de passageiros transportados 
manteve-se quase estável, na ordem 
de 5,5 milhões. Tal fato ocorreu pelo 
aumento de vôos das novas empresas 
nacionais (TAM, Gol e Nova Varig) 
para o exterior, notadamente, para 
América do Sul, além da assunção dos 
passageiros cativos da VARIG pelas 
empresas estrangeiras.

Aeroporto Santos Dumont – Rio de Janeiro

“

”

No Brasil, 
sempre que 
me lembre, 
o transporte 
aéreo tem 

sido tachado 
como o vilão 
do turismo.
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o Concentração do tráfego aéreo
em cinco aeroportos do Sudeste

e em Brasília

Além do já mencionado aumento do 
número de passageiros transportados, 
os quais geraram um movimento 
nos aeroportos de mais de 110 
milhões de passageiros embarcados, 
desembarcados e em trânsito em 
2007, tem-se que levar em conta que 
mais de 65% desse movimento ocorre 
em seis dos principais aeroportos 
do país: Guarulhos, Congonhas, 
Galeão, Santos-Dumont, Confins e 
Brasília, sendo que a malha aérea, 
em função da demanda do mercado e 
da configuração geográfica da região, 
obriga, praticamente, as aeronaves 
a passarem, pelo menos duas vezes 
por dia, em cada um dos aeroportos: 
Congonhas ou Guarulhos.

Falando agora um pouco
de turismo

 No Brasil, sempre que me lembre, 
o transporte aéreo tem sido tachado 
como o vilão do turismo, fosse à 
época em que as empresas aéreas 
não apresentavam um bom leque 
de promoções, fosse, quando, na 
alta estação, as promoções eram 
naturalmente reduzidas. Também 
comum até os dias de hoje tem sido 
distorcer os fatos, ao compararem-
se as “tarifas cheias” das empresas 
brasileiras, com as tarifas promocionais 
das empresas americanas, entre trechos 
de igual distância. Invariavelmente, 
quando comparadas com as “tarifas 
cheias” americanas, as nossas tarifas 
apresentam sempre menor preço. É 
verdade, entretanto, que na América 
do Norte, o espectro tarifário dentro 
de um mesmo avião apresenta um 
leque tão variado que um passageiro 
num vôo costa a costa, pagando 
US$ 1.500,00, poderá estar sentado 
próximo àquele passageiro que pagou 
apenas US$ 248,00, por ter comprado o 
bilhete aéreo com muita antecedência. 
Ouvi, aprovo e sempre uso, a tese de 
um expert do turismo nacional, na qual 
o vilão de nosso turismo “não são as 

empresas aéreas” e sim o Governo, 
ao não prover convenientemente às 
famílias brasileiras, os serviços de 
educação, saúde e segurança, embora 
receba para tanto, os pesados impostos 
que deveriam trazer para o cidadão, 
em contrapartida, os benefícios 
destes direitos básicos. Uma vez 
não prestados tais serviços, são os 
cidadãos obrigados ao dispêndio com 
planos de saúde, escolas particulares 
e segurança privada, recursos que, 
se contabilizados por uma família de 
classe média com três filhos, somariam 
no mínimo, cerca de R$1.500,00 
mensais, o que, em doze meses, seria 
mais do que suficiente para realizar 
um tour pela Europa ou pela América 
do Norte. 

Rio de Janeiro, turismo 
e “Apagão Aéreo”

Ao falar-se em turismo estaremos 
falando, em especial, na cidade do Rio 
de Janeiro e de suas cercanias, região 
“número um” do turismo receptivo 
no Brasil. Há cerca de dois anos foi 
corrigida uma distorção na malha 
aérea da região, fazendo retornar para 
o Galeão todos os vôos que haviam 
migrado erroneamente para o Santos-
Dumont. Restaurava-se, destarte, 
a conectividade indispensável aos 
grandes aeroportos, seja entre vôos 
nacionais, seja entre os internacionais 
e os nacionais. Tal providência levou 
o Galeão a fechar o ano de 2007 com 
movimento superior aos 10 milhões 
de passageiros, pela primeira vez em 
sua história. Registra-se tal fato como  
muito auspicioso para o turismo da 
região, notadamente, para o turismo 
receptivo internacional. Aventuramo-
nos a dizer que esse retorno dos vôos ao 
Galeão teria compensado, em parte, os 
eventuais dissabores do “apagão” que, 
para os turistas internacionais, foram, 
felizmente, bem menores. No que se 
refere ao turismo doméstico, sendo São 
Paulo o maior centro emissor turístico 
para o Rio, a proximidade entre as 
cidades e as condições da principal 
ligação terrestre, a Via Dutra, parecem 
ter minimizado o problema. Do mesmo 

modo, cidades como Belo Horizonte 
e Vitória, embora em menor escala, 
também contribuíram para a questão. 

Assim, embora sem dispor de 
informações mais precisas que possam 
sustentar esta afirmação, acreditamos 
que a crise do setor aéreo não causou 
tantos estragos no turismo carioca e 
fluminense como em outras regiões, 
notadamente, na região Nordeste, 
onde o turismo receptivo depende, 
sobretudo, do transporte aéreo.

A nosso ver, a percepção do turista 
nacional, que se tem cristalizado no 
sentido de que a falta de segurança que 
assola o Rio de Janeiro é impeditiva 
para seus planos de visitação ao 
Estado e à sua capital, tem sido muito 
mais perniciosa para nossa região 
do que os eventuais transtornos 
causados pelo também chamado “Caos 
Aéreo”. Nesse sentido nos parece que, 
além das enérgicas medidas que vêm 
sendo adotadas pelas autoridades 
estaduais no combate à violência 
contra o cidadão e à insegurança como 
um todo, principalmente na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, seria 
de todo apropriado, mesmo que em 
caráter de exceção e até que a situação 
venha a se estabilizar, a quebra da 
“doutrina de não emprego das Forças 
Armadas na segurança pública”. Por 
tal providência, acreditamos, clama a 
opinião pública nacional. 

Quanto à segunda parte do sábio 
ditado ao qual nos referimos no 
início deste texto, “nem mal que 
nunca se acabe”, acreditamos que, no 
tempo, o “mal” estará em marcha para 
finalizar-se. A melhoria da situação 
do transporte aéreo durante o período 
das festas de Natal e Ano Novo terá 
decorrido, certamente, das mudanças 
levadas a efeito na Infraero e na Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, 
além da criação da Secretaria de 
Aviação Civil, no âmbito do Ministério 
da Defesa. Tais providências, adotadas 
pelo titular daquela pasta, Ministro 
Nelson Jobim, e pelo Comando da 
Aeronáutica em relação ao controle 
do tráfego aéreo, parecem sinalizar 
que, em futuro próximo, aquele “mal” 
acabar-se-á.
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A
tendo a convite da Revista 
TCMRJ, preocupada com o 
“estado de alarme e insegurança” 
que as pessoas demonstram 

diante dos  fatos que desconhecem, 
como as que tomaram duas vezes a 
vacina para ficarem “mais protegidas”; 
as que desistem de viajar, ainda que 
para lugares onde não há risco; e as que 
entram em filas nos postos mesmo sem 
a perspectiva de sair do Rio. Diante de 
tal “encomenda” pensei inicialmente em 
produzir um texto afirmando que “as 
epidemias e os sambas não são sempre 
iguais”.

 Tinha como referência um texto 
antigo em que analiso as “pestilências: 
velhos fantasmas, novas cadeias”. 
Defendia, então, a idéia que permanece 
vigente segundo a qual a estrutura 
epidemiológica das doenças que assolam 
a humanidade em qualquer período não 
é imutável. Por estrutura epidemiológica 
entende-se o conjunto de circunstâncias 
que faz com que uma doença se 
distribua em determinada população. 
Essas circunstâncias não são apenas 
e tão somente de natureza biológica 
estrita. Determinantes ecológicos, 
sociais, econômicos e políticos se fazem 
presentes e dão dimensões distintas à 
distribuição das doenças. Além dessas 
razões mais acadêmicas, baseado no 
conhecimento que todos temos da 
irreverência carioca, lembrei-me das 
marchinhas com que foram “celebrados” 
acontecimentos sanitários no início do 
século XX: por exemplo, “Rato, rato” de 

José da Rocha Carvalheiro 
Médico e epidemiologista
Vice-Presidente de Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecnológico 
da Fiocruz   

Febre amarela no Rio

Casemiro Rocha e 
Claudino Costa e 
“Vacina obrigatória” de 
Autor desconhecido.

O que haverá de 
Febre Amarela hoje no 
Rio ? Pelo menos três 
coisas: a memória, a vacina 
e as filas. As duas primeiras 
nos enchem de orgulho, as filas 
nos deprimem.

 Na transição do século XIX para o 
XX, uma intensa discussão foi travada 
nos meios científicos ligados à saúde: 
como se transmitia, de uma pessoa 
a outra, a doença que atrapalhava 
empreendimentos econômicos 
importantes.  A Febre Amarela 
inviabilizou a primeira tentativa de 
construção do Canal do Panamá e, 
também, inviabilizava o modelo agro 
exportador (de café) do Brasil, que tinha 
o mais importante escoadouro no porto 
do Rio de Janeiro.

 Foram cientistas (americanos, 
cubanos e brasileiros) que identificaram 
no mosquito Aedes aegypti o transmissor 
dessa doença e propuseram medidas 
concretas de combate ao inseto para 
controlar a doença. Não por acaso todos 
esses cientistas foram homenageados 
com a criação de instituições de pesquisa 
que levam seus nomes: Walter Reed e o 
“Army Institute of Research”; William 
Gorgas e o “Memorial Institute of 
Tropical and Preventive Medicine”; 
Carlos Finlay e o Instituto Finlay. E, no 
Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio 

de Janeiro. Portanto, a Febre Amarela 
está presente na memória científica 
desta cidade pelo grande mérito que 
teve esse cientista notável.

Também a vacina contra a Febre 
Amarela está ligada ao Rio de Janeiro, 
tratando-se de reconhecer que o maior 
produtor mundial dessa vacina é Bio 
Manguinhos, uma das unidades da 
Fundação Oswaldo Cruz. Abastece 
o SUS e seu Programa Nacional de 
Imunizações (PNI)  - um dos mais 
prestigiados em todo o mundo - com 
aplicações de rotina em unidades 
sanitárias e, especialmente, nos postos 
da ANVISA nos portos, aeroportos 
e fronteiras. Isso por que a Febre 
Amarela é uma das doenças chamadas 
“quarentenáveis” e os países podem 
exigir um certificado de vacina anti 
amarílica aos viajantes que queiram 
neles ingressar. No país, a vacinação 
destina-se a atender a uma mudança 
substancial na estrutura epidemiológica 
da Febre Amarela. 
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Com a proposta de eliminar a doença 
pelo combate ao Aedes, conseguimos 
acabar com a sua transmissão urbana. 
Eliminado o mosquito, elemento-
chave da estrutura epidemiológica, 
a transmissão urbana tornou-se 
impossível. Descobriu-se, no entanto, 
que havia um ciclo silvestre, mantendo 
o vírus em circulação em focos naturais, 
entre macacos e mosquitos que só estão 
presentes nas matas. A nova estrutura 
epidemiológica da Febre Amarela (no 
homem) passou a ter determinantes 
essencialmente sociais e econômicos. 
Na Febre Amarela urbana, o vírus passa 
de uma pessoa infectada para outras, 
por meio de um mosquito urbanizado. 
Na sua versão silvestre, a Febre Amarela 
não passa de uma pessoa para outra: 
cada um adquire a doença em contato 
direto com o foco natural ao ser picado 
por um mosquito silvestre infectado 
por ter antes se alimentado do sangue 
de um macaco portador do vírus. A 
lógica é inteiramente distinta: o que 
liga os casos humanos não é uma cadeia 
biológica de transmissão mas uma 
razão social ou econômica: ocupações 
de caça ou de extrativismo que exigem 
contato estreito com os focos naturais, 
eco turismo e outras formas de lazer etc. 
Portanto, a vacinação em massa não é a 
maneira cientificamente mais adequada 
de controle de Febre Amarela silvestre 
que se apresenta no homem. E, assim, 
chegamos à terceira das razões pelas 
quais o Rio de Janeiro não está à margem 
dos recentes episódios, as filas.

Quando se faz fila para tomar 
vacinas? Em condições normais, nunca 
deveria ser prática de rotina de um 
sistema que tem, como o SUS, um dos 
melhores programas de imunização do 
mundo. Aliás, uma vacina constituída 
por vírus vivos atenuados, como a 
anti amarílica, nunca é desprovida 
de eventuais efeitos adversos. Neste 
caso, embora rara, a ameaça de efeitos 
nocivos exige sempre uma análise 
por profissional competente antes 
da aplicação da vacina; é como se o 
procedimento exigisse “receita médica”. 
Somente existe a proposta de vacinação 
em massa indiscriminada em doenças 
de transmissão inter-humana direta. 

A razão está ancorada num conceito 
epidemiológico e imunológico chamado 
“imunidade de massa” ou “imunidade 
de rebanho”. Nas doenças que se 
transmitem diretamente entre pessoas, 
basta superar um determinado limite 
(por exemplo 80 %) de pessoas vacinadas 
para praticamente eliminar a dispersão 
do agente patogênico. Este encontra 
barreiras de passagem entre os elos da 
cadeia por encontrar quase somente 
pessoas já imunes. Foi assim com a 
epidemia de meningite meningocócica 
dos anos 70, no Brasil. Chegamos, então, 
ao extremo de considerar importante 
conquista o nosso método de organizar 
as filas de milhares de interessados em 
vacinar-se. 

No caso atual,  há falta de 
e n t e n d i m e n t o  d a  e s t r u t u r a 
epidemiológica da Febre Amarela 
silvestre que atinge o homem, única 
maneira de explicar o furor com que 
pessoas desavisadas têm buscado os 
postos de vacinação. Há uma atenuante: 
após sua eliminação do meio urbano no 
Brasil e em praticamente todos os países 
da América, o Aedes conseguiu, nas 
últimas décadas, retornar. Reinstalado 
no ambiente urbano, é hoje elemento 
essencial na estrutura epidemiológica 
de outra doença humana, o dengue. 
O temor, injustificado segundo os 
cientistas da área da saúde, é que uma 
pessoa atingida pela Febre Amarela 

adquirida em meio silvestre a possa 
re-introduzir numa cidade assolada 
por Aedes. Modelos matemáticos e 
estatísticos fazem com que os cientistas 
afirmem que essa possibilidade é 
remotíssima: a densidade de Aedes 
não é suficiente e seriam necessários 
milhares de infectados para que essa re-
introdução tivesse sucesso, impossível 
em vista do desenvolvimento de grande 
eficiência do nosso sistema de vigilância 
epidemiológica. Isto, no entanto, não 
justifica culpabilizar as vítimas. Exige, 
sim, um mergulho na dinâmica do 
saber científico colocado a serviço da 
sociedade.

Teóricos contemporâneos, como o 
sociólogo Boaventura Sousa Santos, 
consideram que a transformação do saber 
do “senso comum” em conhecimento 
científico é tarefa incompleta dos 
cientistas. Para completar a missão 
de busca da melhoria das condições 
de vida da população, é necessário 
percorrer o caminho inverso: devolver 
ao “senso comum” o saber tratado 
pelas regras científicas. Aqui reside, 
a meu ver, uma questão essencial 
ainda não resolvida completamente. 
É missão social do cientista percorrer 
o caminho de ida. A quem compete 
transitar pelo caminho inverso? 
Quem devolve ao homem comum o 
conhecimento trabalhado no mundo 
da ciência? Alguns acreditam piamente 
que esse papel cabe à mídia, mas há 
controvérsias. Na primeira versão do 
Manual de Redação do jornal Folha de 
São Paulo, o verbete “epidemia” estava 
corretamente definido. Mas tinha um 
complemento curioso, afirmando com 
outras palavras que “a autoridade 
sanitária mente sempre”. Era a época 
de 70, em plena ditadura, quando de 
fato se negou de forma autoritária a 
existência de importante epidemia 
de meningite meningocócica no país. 
Também esse jornal mudou em 30 anos: 
no domingo 27 de janeiro, na coluna 
de seu ombudsman, Mário Magalhães, 
o texto “Jornalismo febril” é de uma 
lucidez extrema. Exige uma reflexão 
não apenas da Redação da Folha, que 
“discorda” da crítica, mas de toda a 
grande imprensa brasileira.  

OLHO
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m discurso de abertura da 
solenidade, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, 

reconheceu: “A cada ano que passa, 
aumenta  minha convicção da 
imperiosidade desta iniciativa, pois 
as instituições do Brasil de hoje vêm 
sendo sistematicamente fragilizadas, 
em agonia lenta e quase inexorável. 
Sofrem processo de descrédito junto 
à opinião pública, em razão da ação 
de alguns em episódios sucessivos 
de malversação de recursos e 
desvio do dinheiro público, em atos 
de improbidade administrativa, 
prevaricação, corrupção, desmandos 
e desrespeito, enfim, toda a sorte 
de ilegalidade e imoralidade, que 
escandalizam a sociedade, afrontam a 

Colar do Mérito do TCMRJ agracia 
sete personalidades em 2007
Sete personalidades de destaque receberam, no dia cinco de novembro, no auditório Luiz  
Alberto Bahia, o Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal, homenagem concedida às 
autoridades que, em diversas funções e atividades, despertaram o respeito e consideração 
dos Tribunais de Contas  por reconhecerem a importância do papel destes na construção 
de um novo modelo de administração pública.

cidadania e comprometem, em última 
instância, o regime democrático. 
Neste cenário sombrio, mas real, 
revestem-se os Tribunais de Contas 
de maior responsabilidade, no sentido 
de estimular a promoção do controle 
social e a participação dos cidadãos 
na fiscalização dos atos de gestão 
dos agentes públicos; (...) inibir, 
coibir e punir as ações daqueles que 
desonram e desacreditam o Estado 
brasileiro”.

Segundo Thiers Montebello, o 
papel e a importância dos Tribunais 
de Contas têm sido redimensionados, 
em conformidade com as exigências 
dos novos agentes de transformação. 
Thiers ressaltou ser fundamental “a 
colaboração dos cidadãos, aliados na 

luta pela recuperação da moralidade 
e pela eficiência da administração 
pública, pois a eles se destinam 
todos os esforços dos Tribunais de 
Contas”.

Neste quarto ano consecutivo de 
entrega do Colar do Mérito, coube 
à apresentadora Ana Paula Araújo 
lembrar breves passagens da biografia 
do Ministro Victor Nunes Leal, que 
empresta nome à homenagem. “Mais 
do nunca é oportuno relembrar o 
legado daquele que foi exemplo de 
dignidade e moralidade no trato da 
coisa pública. Victor Nunes Leal se 
dedicou ao estudo e compreensão da 
história política do país, e se destacou 
pela seriedade e competência com que 
exerceu diversos cargos públicos”.

Roberto Wider, presidente do TRE; Ubiratan Aguiar, ministro do TCU; José Carlos Murta Ribeiro, presidente do TJ/RJ; Sergio Cabral 
Filho, governador; Thiers Montebello; Aloísio Freitas, presidente da Câmara;  Doris Castro Neves, presidente do TRT; Marfan Martins 
Vieira, Procurador Geral da Justiça RJ e José Maurício de Lima Nolasco, presidente do TCE/RJ

E
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 Os homenageados

Fo r a m  a g r a c i a d o s  c o m  a 
Comenda:

Desembargadora Letícia de Faria 
Sardas, presidente da 20ª Câmara 
Cível – por sua reconhecida atuação 
em defesa de um Judiciário forte, 
respeitado e capaz de distribuir 
justiça com celeridade;
Ministro Luiz Fux, desembargador 
do Tribunal de Justiça e professor 
da Faculdade de Direito da UERJ 
– dos mais respeitados magistrados 
brasileiros, autor de inúmeras obras 
de referência em Direito Civil e 
Processual Civil;

•

•

Thiers Montebello e Letícia SardasLuiz Fux

Thiers Montebello e Eliane Aquino, 
representando Marcelo Déda

Marco Aurélio Mello, 
presidente do STF

Marcos Vinícios Vilaça

Marco Maciel

Thiers Montebello, Sergio Cabral e a esposa Marli
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Marcelo Déda, governador do 
Estado do Sergipe – responsável 
por  desenvolver  modelo  de 
governo que integrasse participação 
popular, inversão de prioridades,  
responsabilidade fiscal e qualificação 
das políticas públicas.
Ministro Marco Aurélio de Mello, 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral – competente aplicador 
do Direito e defensor sistemático do 

•

•

Estado Democrático e da  manutenção 
da ordem institucional.
Senador Marco Maciel, representante 
do Estado de Pernambuco no Senado 
da República e membro da Academia 
Brasileira de Letras - consegue 
aglutinar opiniões unânimes quanto ao 
dinamismo, competência, dignidade 
e liderança; dos intelectuais mais 
respeitados do Brasil.
Ministro Marcos Vinícios Vilaça, 

•

•

Ministro do Tribunal de Contas da União 
e membro da Academia Brasileira de 
Letras - com disposição e dinamismo, 
consegue conciliar atividades tão 
distintas sob mesmo objetivo: servir ao 
Brasil e ao povo brasileiro.
Conselheiro Sérgio Cabral, jornalista, 
escritor, compositor musical e autor 
de Teatro - considerado “a mais 
perfeita tradução do espírito carioca”, 
Sérgio Cabral exerceu função de 

•
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Marcos Aurélio de Mello, representante dos agraciados, agradece a homenagem

Sérgio Cabral, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Leticia Sardas, Eliane Aquino, Marco Maciel e Marcos Vilaça
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destaque na imprensa, em defesa das 
liberdades democráticas, e se dedicou 
ao congraçamento do TCMRJ.

A Solenidade

Representante dos outorgados, 
o  Minis t ro  Marco  Auré l io  de 
Mello reconheceu dificuldades e 
desafios ainda negligenciados no 
Brasil. “Honra-nos sobremaneira 

o recebimento do Colar do Mérito 
Ministro Victor Nunes Leal, dada 
a  s i gn i f i cânc ia  da  d i s t inção , 
mormente em quadra das mais 
emblemáticas. No Brasil de hoje, 
infelizmente, escândalos já não 
surpreendem. Tornaram-se banais. 
A desfaçatez estarrece.  Mentiras as 
mais desconcertantes são lançadas 
de forma cínica por quem deveria 
preservar a verdade sob todas as 

circunstâncias. Desafortunadamente, 
ética virou sinônimo de utopia, 
decência se traduz por escrúpulos 
arcaicos e honra afigura-se artigo 
raro, quem sabe obsoleto”. Mas, “se 
os sintomas aparecem para denunciar 
doenças, a cura far-se-á próxima, a 
depender do trabalho perseverante 
e competente de órgãos da estatura 
desta Corte de Contas”.

“Esta homenagem, ao tempo em 

Henrique Naigeboren, do TCE/PA, Francisco Netto, do TCM/BA, Antonio Carlos Flores 
de Moraes, Luiz Claudio Rodrigues Ferreira, da Editora Fórum, e Victor Faccioni, do 
TCE/RS

Luiz Carlos El-Huaik de Medeiros, Rui Elias José, Antonio Carlos de Almeida Rocha, Marcelo Medeiros, Sergio Aranha e 
Thales Montebello

Desembargador Gilberto Pereira Rego 
e Marcello Alencar
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que enaltece, lembra aos agraciados 
a permanente responsabilidade 
daqueles  cujo  múnus público 
obriga ao compromisso com a 
dignidade do ofício que exercem, 
com os inarredáveis princípios 
que regem a ordem democrática, 
ao fim, com a postura, a servir de 
norte aos semelhantes. Assim é 
que conscientizados do alcance 
da nobilíssima honraria de que 
somos alvo, agradecemos à Corte e 
aos presentes o especial obséquio 

de compartilhar com todos este 
momento de privilegiada alegria”, 
agradeceu Marco Aurélio.

Compuseram a mesa de entrega 
do prêmio: o Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral 
Filho, o Ministro Ubiratan Aguiar, 
do Tribunal de Contas da União, 
o Desembargador Roberto Wider, 
presidente do Tribunal Regional 
E l e i t o r a l ,  a  D e s e m b a rg a d o r a 
Doris Castro Neves, presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, 

Desembargador José Carlos Murta 
Ribeiro, presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, Conselheiro José Maurício 
de Lima Nolasco, presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, Vereador Aloísio 
Frei tas ,  presidente da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro e 
Prefeito da Cidade em exercício, 
e o Procurador Geral de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Marfan 
Martins Vieira.

Conselheiro Nestor Rocha, Luiz Fux e deputado 
Julio Lopes

Conselheiro José Maurício Nolasco, ministro Luciano Brandão e 
conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes

Thiers Montebello, Aloísio Freitas e conselheiro Ivan Moreira

Márcia Elói e Sergio Tadeu Sampaio Lopes, assessor especial da 
Presidência
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os dias 18 a 20 de novembro 
foi realizado na cidade de 
Natal, Rio Grande do Norte, 

promovido pela Atricon, o 24º 
Congresso Nacional dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil, 
que reuniu cerca de 350 participantes 
entre  minis t ros ,  conselheiros 
e procuradores dos Tribunais de 
Contas de todo país, e representantes 
de Cortes de Contas da Argentina 
e Espanha, que participaram do 
Painel Internacional. O evento foi 
parte das comemorações do 50º 
aniversário de fundação do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte, e contou com a presença 
da governadora do Estado, Wilma de 
Faria, que teceu comentários sobre 
os aspectos positivos dos Tribunais 
de Contas no trabalho vigilante 
em defesa da aplicação correta dos 
recursos públicos, como forma de 
incentivar a decência e a ética.  

O tema do encontro - “Os Tribunais 
de Contas: Defesa do Interesse Público 
e o Combate à Corrupção” - orientou 
toda a programação. Na abertura, o 
presidente do TCE/RN, Paulo Roberto 
Alves, destacou a importância dos TCs 
e a notória atualidade e pertinência do 
tema. 

O ministro Walton Rodrigues, 
presidente do TCU, exaltou a 
realização do encontro e defendeu 
em sua palestra “a modernização 
dos Tribunais de Contas”, lembrando 
a importância das instituições na 
fiscalização e controle dos gastos 
públicos. Já o  presidente da Atricon, 
conselheiro Victor Faccioni, enfatizou  
a necessidade de implantação do 
controle interno e da melhoria do 
controle externo através do Promoex 
que veio num momento oportuno 
como instrumento de modernização 
dos TCs de todo país, além de frisar 
a luta dos Tribunais de Contas na 
defesa do interesse público e combate 

24º Congresso Nacional dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil

à corrupção. A seguir, o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, José 
Augusto Delgado discorreu sobre os 
“Aspectos financeiros contemporâneos 
e os Tribunais de Contas”. 

Durante  o  encont ro  fo ram 
agraciados os 19 ex-presidentes do 
TCE/RN com a placa comemorativa 
alusiva aos 50 anos de existência 
do Tribunal: Vicente da Mota Neto, 
Romildo Fernandes Gurgel, Aldo 
Medeiros, José Borges Montenegro, 
Oscar Nogueira Fernandes, Morton 
Mariz, Manoel de Medeiros Brito, 
Aldo Medeiros, Lindalva Torquato 
Fernandes, José Petronilo Fernandes, 
Ulisses Bezerra Potiguar, Genibaldo 
Barros, Alcimar Torquato de Almeida, 

Haroldo de Sá Bezerra, Nélio Silveira 
Dias, Antonio Severiano da Câmara 
Filho, José Fernandes de Queiroz, 
Getúlio Alves da Nóbrega e Tarcísio 
Costa.

Luiz  Augus to  Navar ro ,  da 
Controladoria Geral da União, e Maria 
Celeste Guimarães, auditora-geral do 
estado de Minas Gerais, apresentaram 
a palestra “O Controle Interno como 
função indispensável ao pleno 
exercício do Controle Externo”.

No dia 20, o ministro Paulo 
B e r n a r d o ,  d o  M i n i s t é r i o  d o 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
falou ao plenário do 24º Congresso.

O deputado federal e ex-presidente 
do TCU, Humberto Souto, que 
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Representantes do TCMRJ: Antonio Carlos Flores de Moraes, Nestor Rocha, José Renato 
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proferiu a palestra “As relações 
dos Tribunais de Contas e o Poder 
Legislativo”, afirmou que “geralmente 
as propostas de parlamentares de 
alterar ou suprir o atual modelo dos 
TCs deriva da falta de conhecimento 
de sua estrutura constitucional e 
função na sociedade”.

O presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, esteve no 24º Congresso 

Mesa de Abertura do evento Ministro Walton Alencar

Presidente Thiers Montebello entre os Conselheiros Jair Lins Netto e Antonio 
Carlos Flores de Moraes

Maurício Azêdo e Thiers Montebello

Conselheiros Caio Marcio Nogueira Soares, TCE/PR, Fernando Correia, vice-presidente do TCE/PE, Francisco Netto, do TCM/BA, Thiers 
Montebello e Sergio Tadeu Sampaio Lopes

dos Tribunais de Contas do Brasil, 
juntamente com os conselheiros 
Antonio Carlos Flores de Moraes, 
Nestor Rocha, José Moraes, Jair Lins 
Netto e o assessor da presidência, 
Sérgio Tadeu Sampaio Lopes. O 
ex-conselheiro do TCMRJ e atual 
presidente  da ABI-Associação 
Brasileira de Imprensa, Maurício 
Azêdo, apresentou palestra sobre 

“Tribunal de Contas: a importância 
da Comunicação com a Sociedade e o 
combate integrado à Corrupção”.

Após a eleição e posse da nova 
diretoria da Atricon (Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil) 2008/2009, as conclusões 
do Congresso foram aprovadas e 
reunidas na Carta de Natal (confira 
na próxima página).



99 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

eunidos no XXIV Congresso 
dos Tribunais de Contas 
do Brasil, realizado na 

progressista e hospitaleira cidade 
de Natal, capital do Estado do 
Rio Grande do Norte, nos dias 
18 a 20 do mês de novembro de 
2007, os representantes das Cortes 
de Contas Brasileiras resolvem 
aprovar, em Assembléia Geral, o 
presente documento, denominado 
CARTA DE NATAL, que sintetiza as 
principais ocorrências e conclusões 
do conclave.

Inicialmente, cumpre destacar o 
grande êxito e perfeita organização 
do evento, que contou com a 
participação de 354 representantes 
dos Tribunais de Contas de nosso 
País.

Especial destaque foi concedido 
às comemorações dos 50 anos 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte, nosso 
anfitrião.

Outro aspecto digno de registro 
foi o Painel Internacional, com a 
participação de Cortes de Contas 
da Argentina e Espanha.

A programação foi cumprida 
integralmente, com excelentes 
palestras e reuniões de trabalho, 
de alto nível e rendimento técnico, 
observando-se a temática do 
Congresso: Os Tribunais de Contas: 
defesa do interesse público e o 
combate à corrupção.

A  C o m i s s ã o  C i e n t í f i c a 
examinou as Teses apresentadas, 
considerando-as de relevante 
interesse para o aperfeiçoamento 
do Controle Externo em nosso País, 
recomendando suas inserções nos 
anais do conclave.

As conclusões do Congresso, 
em síntese, são as que seguem:

1 – R e a f i r m o u - s e ,  c o m o 
inar redáve l  e  pe rmanente , 
o compromisso das Cortes de 
Contas  de  cumprirem suas 

competências constitucionais, na 
defesa da eficiente aplicação dos 
recursos públicos e no combate à 
corrupção;

2 – Evidenciou-se a importân-
cia do Programa de Modernização 
do Controle Externo nos Estados, 
Distrito Federal e Municípios 
B r a s i l e i r o s  –  P R O M O E X , 
resultante de convênio firmado 
entre as Cortes de Contas e o 
Governo Federal, com recursos 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID,  no objetivo 
de modernização e integração de 
todos os Órgãos de Controle 
Externo em nosso País;

3 – M o d e r n i z a r  s i g n i f i c a 
o  empenho  pe la  busca  do 
aperfeiçoamento e da capacitação, 
pela adoção de estratégias e  
técnicas, inclusive de construção 
de matrizes de risco e emprego da 
Auditoria Operacional seletiva, que 
permita uma objetiva avaliação 
dos programas e gastos públicos, 
na defesa dos reais interesses da 
coletividade;

4 – Destacou-se a importância 
de crescente trabalho de integração 
das Cortes de Contas com os 
Poderes constituídos, de modo 
muito especial com o Legislativo 
e Judiciário. Para com o primeiro, 
sobretudo, a necessidade das 
Cortes de Contas de oferecerem 
oportunas e relevantes informações 
de avaliação dos programas 
governamentais; com relação 
ao segundo,  o empenho no 
sentido de remeter, através do 
Ministério Público, mais céleres 
e aperfeiçoados documentos 
de decisões administrativas 
relacionadas com o exame das 
contas públicas;

5 – Ressaltou-se a relevância 
de uma ampla abertura das 
Cortes de Contas ao controle 
social, inclusive com a instalação 

de Ouvidorias no âmbito de cada 
Tribunal de Contas, objetivando-
se um permanente diálogo, uma 
comunicação  em l inguagem 
clara e de fácil entendimento, 
na busca da transparência e mais 
eficiente aplicação dos recursos 
públicos;

6 – Enfatizou-se o fortalecimen-
to de programas de apoio aos 
servidores, nas áreas de capacitação 
profissional e de integração entre os 
Tribunais de Contas;

7– Atentos para o presente 
momento da vida nacional, que se 
caracteriza pelo fortalecimento de 
uma democracia verdadeiramente 
participativa, os Tribunais de 
Contas reconhecem a importância 
de crescente interação com seus 
jurisdicionados, e pugnando pela 
implantação e fortalecimento do 
Controle Interno em todos os níveis 
da Federação,

8 – Em termos internacionais, 
num mundo globalizado, a ênfase 
foi colocada na necessidade de 
crescente intercâmbio entre as 
Cortes de Contas dos vários países, 
objetivando a recíproca capacitação 
e uniformização de normas e 
procedimentos.

Em conclusão ,  ce lebrou-
se a prioridade de se garantir 
o aperfeiçoamento do grande 
projeto do inolvidável  Rui Barbosa, 
que, ao conceber o Tribunal de 
Contas em nosso País, afirmou: O 
Tribunal de Contas se coloca entre 
o Poder Legislativo que aprova o 
Orçamento e autoriza a despesa, e 
o Poder Executivo, a quem compete 
executá-lo. É um órgão mediador e 
independente que, com mão forte, 
impedirá as infrações orçamentárias 
por um veto oportuno aos atos do 
governo que discreparem da linha 
rigorosa das leis de finanças.

Natal/RN, 20 de novembro de 2007.

C A R T A   D E   N A T A L

R
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entrega de prêmios aos vencedores 
do Concurso de Monografias 
“Prêmio Maurício Caldeira de 

Alvarenga” de 2007 ocorreu no dia 22 de 
novembro, no Auditório Luiz Alberto Bahia. 
Pierre André  da Rocha Andrade, técnico de 
controle externo do TCE/RJ, foi o primeiro 
colocado, com o trabalho “Saneamento 
Básico – O Desafio do Controle de Políticas 
Públicas – Estado Democrático de Direito e 
Meio Ambiente”.

Vittorio Constantino Provenza, 
procurador do Ministério Público junto ao 
TCE/RJ, obteve a segunda colocação, com a 
monografia “A valoração do Meio Ambiente 
e a internalização dos custos ambientais 
na Contabilidade Pública: o papel  dos 
Tribunais de Contas no controle da gestão 
responsável da coisa pública”.

O terceiro lugar coube a Bernardo Rocha 
Siqueira, advogado, residente em  Minas 
Gerais, abordando o tema “A função dos 
Tribunais de Contas para a sadia qualidade 
de vida às presentes e futuras gerações”. 
Além do prêmio em dinheiro e certificado 
de participação, os vencedores foram 
agraciados com uma medalha do TCMRJ.

Saudando os participantes e presentes, 
o presidente Thiers Montebello falou da 
imensa felicidade de contar, a cada ano, 
com número maior de inscritos e com o 
nível cada vez mais elevado dos trabalhos 
apresentados. E destacou sua satisfação em 
contar com dois membros do TCE/RJ entre 
os vencedores.

Thiers  destacou a importância do 
tema deste ano: “O Meio Ambiente e as 
Cortes de Contas: Competências e Atuação 
– Uma Relação de Qualidade de Vida para 
a Presente e Futuras Gerações”, lembrando 
o pioneirismo do TCMRJ no assunto Meio 
Ambiente.

O certificado, cheque e medalha foram 
entregues ao segundo colocado pelo 
Conselheiro Jair Lins Neto. O primeiro 
colocado recebeu o prêmio das mãos de seu 
filho João,  e o terceiro lugar, por morar em 
outro estado, não pôde comparecer.

  
Thiers Montebello e Jair Lins Netto entre os vencedores Vittorio e Pierre

Concurso de Monografia 
premia vencedores
A

Vittorio Provenza recebendo o prêmio das mãos do Conselheiro Jair Lins Netto

O primeiro lugar, Pierre André, com sua esposa Mariane e o filho João
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Thiers Montebello e Jair Lins Netto entre os vencedores Vittorio e Pierre

PROMOEX: Tribunais discutem 
Lei Processual dos TCs

OTCMRJ realizou, em 19 de 
outubro, o II  Seminário 
Nacional sobre Lei Processual 

dos Tribunais de Contas. Conforme 
exigência  do Promoex, o encontro 
reuniu conselheiros de Tribunais de 
Contas de todo Brasil para consultar 
aos juristas Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto e Juarez de Freitas sobre 
a elaboração do projeto de lei.

O presidente do Tribunal anfitrião, 
Thiers Montebello, recebeu “aos 
colegas conselheiros cujo talento 
fez com que o Promoex, anteprojeto 
há cinco, seis anos, esteja em 
vias de se tornar realidade. Nosso 
modesto Tribunal os acolhe com 
muito carinho para a condução dos 
trabalhos que, se Deus quiser, vão 
resultar positivamente”.

Para o Ministro Benjamin Zymler, 
presidente da Comissão que conduz os 
projetos do Promoex,  “é gratificante 
participar do processo de concepção 
de uma nova legislação processual 
acerca dos Tribunais. Represento, 
aqui, não só a minha vontade, mas 
também dos Ministros do TCU que 
reconhecem, sabem e identificam 
a necessidade de se estabelecerem 

padrões processuais mínimos para 
um funcionamento integrado do 
sistema Tribunais de Contas”.

Presidente da Atricon, Victor 
Faccioni reiterou a importância do 
Seminário. “Estamos, historicamente, 
dando um passo definitivo na 
uniformização dos procedimentos 
processuais no âmbito de todas as 
Cortes de Contas do país, numa hora 
em que a sociedade cada vez mais 
exige satisfação plena da aplicação 
dos recursos”.

O relator do grupo, Hélio Saul 
Mileski, contou dos procedimentos 
futuros da Comissão, e introduziu os 
juristas consultados. Primeiro jurista 
a se apresentar, Diogo citou, como 
marco introdutório de sua exposição, 
o evento do Estoril (Portugal, 2003), 
onde “tive a oportunidade de asseverar 
que, tanto a destinação da atuação 
dos Órgãos de Contas, quanto a sua 
situação, haviam sido dois desses 
muitos conceitos juspolíticos que 
experimentaram importantes, e por 
vezes dramáticas, variações com a 
pós-modernidade e o advento do 
Estado Democrático de Direito”.

Em conseqüência das diversas 

mutações, “ainda em curso”, tornou-
se evidente para Diogo a necessidade 
de superação do velho conceito 
de órgãos de controle contábil-
orçamentário para se afirmarem, neste 
século, como órgãos de vanguarda de 
controle econômico-financeiro dos 
recursos públicos. “Eis as razões que 
sustentei (em ocasião do conselho de 
Estoril) : a plena abertura democrática, 
imprescindível ao aggiornamento das 
cortes de contas no contexto dos 
Estados Democráticos de Direito, 
depende ainda de que a legislação 
brasileira dê mais um passo no sentido 
de implementar o franco acesso dos 
novos legitimados (pela Constituição 
de 1988 - cidadãos, partidos políticos, 
associações e sindicatos) ao impulso 
funcional no embrionário sistema 
nacional de controle de contas, 
fixando, para tanto, os princípios e 
as normas gerais fundamentais para 
a existência de um processo, também 
nacional e democratizado, para essas 
Cortes”.

Passados três anos, Diogo defende 
a unificação, em nível nacional, do 
sistema de controle financeiro, já que 
“uno e nacional é o poder estatal. (...) A 

Ministro Benjamin Zymler, do TCU; Thiers Montebello; Conselheiros Victor Faccioni e Helio Saul Mileski, do TCM/RS e Pedro Henrique Lino de Souza, do TCE/BA
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Conselheiros e representantes de todo o país participaram do evento

opção constitucional por federalismo 
de cooperação – que se reflete não só 
na repartição de competências, mas 
também na distribuição de recursos 
– exige tal providência legislativa 
homogeneizadora da atuação das 
Cortes de Contas, integradas em um 
sistema de controle que permita a 
circulação de informações entre as 
distintas esferas federadas, dispostas 
em cooperação”.

Diogo acredita que a uniformização 
dos processos de fiscalização aproxime 
o cidadão das atividades de controle, 
“poderoso instrumento” de renovadora 
prática republicana. “A participação 
cidadã deve ser estimulada – e 
nada melhor do que tribunais de 
contas fortes para servirem de pólo 
de aglutinação dessas esperanças”. 
Para tanto, Diogo apresentou três 
fundamentos jurídicos, atividades 
da competência dos Tribunais de 
Contas: fiscalização, pluralização 
dos controles, e desenvolvimento de 
estratégias que configurem “relação 
séria, segura e de confiança entre 
Estado e sociedade”. 

Para assegurar “a luta contra 
ineficiência, desperdício e corrupção”, 
D iogo  des tacou  t ambém t rê s 
fundamentos políticos: democrático, 
isonômico e participativo. Apesar 
de reconhecer dificuldades, Diogo 
está convicto “de que estamos 

inegavelmente ajudando a construir 
um futuro melhor, graças a um avanço 
cívico-pedagógico, capaz de preparar 
nosso País para uma governabilidade 
cada vez mais responsável e para uma 
policracia cada vez mais possível”.

Outro jurista consultado, Juarez 
Freitas pretendeu “fixar os princípios 
regentes do processo de fiscalização”, 
e também defendeu “a relação séria 
e confiável entre Estado e sociedade, 
diretriz da preservação do processo 
fiscalizatório, da segurança jurídica, 
da confiança legítima, e da boa-fé. Que 
se perceba a dignidade da fiscalização 
dos Tribunais de Contas!”

Juarez Freitas sugeriu premissas 
que devem alicerçar as competências 
dos Órgãos de Controle, mas também 
lembrou dos deveres do “fiscalizado”, 
a quem os Tribunais de Contas devem 
aplicar sanções quando de qualquer 
violação ou manobras ilegais. “É o 
momento de afirmação das Cortes de 
Contas. Penso essencial que tenhamos 
dimensão instrumental, ideológica e 
finalítica do processo fiscalizatório. É 
muito importante que as Ouvidorias 
possam apurar e possibilitar ao 
denunciante o acompanhamento do 
processo de apuração via internet. 
Seria de grande receptividade social e 
também excelente forma de filtragem”, 
afirmou. 

Para Juarez, “sempre que houver 

risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação, os Tribunais de Contas 
deveriam poder determinar medidas 
cautelares sem prévia oitiva dos 
fiscalizados”. 

Sobre Auditorias, Juarez ressaltou 
a importância de se estabelecerem 
sistemas nacionais de Contas e de 
Regulação que mantenham relação 
amistosa com Órgãos Ambientais, 
desafio do Direito no séc. XXI.

Para conferir eficácia ao processo 
fiscalizatório, Juarez Freitas sugeriu 
a elaboração de relatório anual em 
que se reunissem ações julgadas 
e atividades de fiscalização, “com 
ampla divulgação à sociedade”. “Mas 
sabemos que nossa vitória depende 
de os senhores estarem igualmente 
dispostos a entrar nesta história”.

A participação cidadã 
deve ser estimulada - 

e nada melhor do 
que tribunais de 

contas fortes para 
servirem de pólo de 
aglutinação dessas 

esperanças.

“

”
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Página da Revista do TCMSP

riado por técnicos 
da  3 ª  Inspe to r i a 
Geral de Controle 

E x t e r n o  d o  T C M R J ,  o 
Programa de Visitas às 
Escolas da Rede Municipal 
do Rio de Janeiro alcançou 
tamanho sucesso que o 
Min i s t é r i o  Púb l i co  de 
Contas do Distrito Federal 
sugeriu que “à semelhança 
do TCMRJ, o TCDF adote 
uma atuação estratégica 
de fiscalização em relação 
à  educação  no  Dis t r i to 
Federal”.

O  P r o g r a m a  f o i 
apresentado por Marcus 
Vinic ius  Pinto  da  Si lva 
– Inspetor Setorial da 3ª IGE 
– e por Jeverson das Chagas 
e Silva - técnico de controle 
externo, também da 3ª IGE 
-, no IX Seminário Nacional 
sobre Educação, realizado 
no Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, em 
agosto de 2007. 

O s  p a l e s t r a n t e s  J o ã o 
Alberto Guedes, Secretário-
Diretor Geral, e o conselheiro 
M a u r í c i o  Fa r i a ,  a m b o s 
d o  T C M S P,  e l o g i a r a m  o 
Programa.

Segundo João Alberto , 
“os nossos companheiros do 
TCMRJ não estão fazendo só 
fiscalização; estão fazendo 
educação.  Aqueles alunos 
visi tados freqüentemente pela 
equipe do TCMRJ vão comentar com 
os pais, com o irmão, com o avô. 
Eles estarão multiplicando aquilo 
que é o seu trabalho de currículo de 
Tribunal de Contas; nós estaremos 
multiplicando por um aspecto 
social educativo”.  Já o conselheiro 
Maurício vê, “nessa experiência, 
algo que provavelmente aponte 
um caminho geral para atuação 
dos Tribunais de Contas como 
elementos de cooperação com a 

Programa do TCMRJ: modelo elogiado

própria escola, com a comunidade, 
e  c o m  o s  E x e c u t i v o s ,  c o m o 
acontece no Rio de Janeiro. Nós 
tivemos a informação de que 70% 
das situações de anormalidade 
ou  de  imper fe ição  que  foram 
identificadas tiveram superação, 
t iveram solução,  o que indica 
que o programa de visitações no 
Rio de Janeiro contribui para que 
efetivamente os problemas sejam 
resolvidos”.

C

 Também em conseqüência 
da repercussão das palestras, a 
Revista do TCMSP dedicou quatro 
páginas da edição julho/agosto 
de 2007 para apresentação do 
Programa de Visitas às Escolas 
da  Rede Municipal  do Rio  de 
Janeiro, com base nas informações 
dos expositores Marcus Vinícius 
e Jeverson, e da Inspetora Geral 
da 3ª IGE, Elizabeth de Souza M. 
Arraes.
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egalidade, Eficiência e 
Controle da Administração 
Pública” e “Administração 

P ú b l i c a  T r a n s p a r e n t e  e 
Responsabilidade do Político” são os 
títulos dos dois livros lançados pelo 
Conselheiro Antonio Carlos Flores 
de Moraes, dia 27 de novembro, no 
auditório Luiz Alberto Bahia. 

O Conselheiro, que concluiu 
o  programa de  doutorado  na 
Universidade de Salamanca, teve 
o livro “Legalidade, Eficiência e 
Controle da Administração Pública” 
prefaciado pelo mestre Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, que, na 
ocasião, precedendo o lançamento, 
prestigiou o evento proferindo uma 
palestra com o tema “A Mudança de 
Paradigma e o Direito”, na qual falou 
sobre os novos paradigmas e o impacto 
destes.

O segundo livro, que trata da 
transparência na Administração 
Pública, foi prefaciado por Adriano 
Pilatti. Os dois livros foram lançados 
pela Editora Fórum.

Estiveram presentes ao lançamento, 
seguido de coquetel ,  diversas 
autoridades, servidores do TCMRJ e 
familiares do autor. 

Conselheiro Antonio Carlos lança dois livros

“L

... e o abraço dos filhos Flavio Luiz, Laura  
e Carlos Eduardo

O conferencista, Diogo de Figueiredo, Thiers Montebello e Antonio Carlos Flores de Moraes

O autor, atendendo a extensa fila de cumprimentos

Um autógrafo especial para o colega 
Conselheiro Jair Lins Netto

... para o vereador Sami Jorge
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I Olimpíadas dos TCs

O

aniversário de 100 anos do 
arquiteto Oscar Niemeyer, 
completados no dia 15 de 

dezembro, sábado,  foi comemorado 
com intensa movimentação na Casa 
das Canoas,  no Rio de Janeiro. 
Um dos mais influentes nomes 
da arquitetura moderna, Oscar 
Niemeyer  recebeu dezenas de 
autoridades, imprensa e amigos 
que foram cumprimentá-lo em 
sua  res idênc ia ,  pro je tada  em 
1952  pa ra  sua  morad ia  e  da 
família,  e considerada um dos 
mais importantes exemplares da 
arquitetura brasileira moderna.

O presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello foi levar seu abraço ao 
notável aniversariante, assim como os 
ministros do TCU  Luciano Brandão e 
Walton  Alencar Rodrigues.

O aniversariante, embora tenha 
declarado que completar 100 anos 
é uma “bobagem” e que não sabe 
nem porque durou tanto, se mostrou 
satisfeito com a comemoração.  

 

100 anos de 
Niemeyer

s e r v i d o r  d o 
TCMRJ, Ubiracy 
Rufino Rezende, 

o  Bira ,   par t ic ipou 
das I Olimpíadas de 
Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil, e 
obteve êxito na Corrida 
Rústica, ganhando a 
medalha de prata (2º 
lugar), na categoria Max 
Sênior. As I Olimpíadas 
d e  S e r v i d o r e s  d o s 
Tribunais de Contas do 
Brasil aconteceram entre os dias 
11 e 17 de novembro na cidade de 
Blumenau, Santa Catarina.

Bira , que treinou cerca de três 

O

Ministros Walton Rodrigues, Luciano Brandão e Conselheiro Thiers Montebello (de pé). 
Sentados, Oscar Niemeyer ladeado por sua esposa Vera Lucia, e o Senador Marco Maciel

Ministro Walton Rodrigues, Thiers Montebello, Cícero Sandroni, presidente da ABL, Senador Marco 
Maciel, Ana Lucia Niemeyer, neta do Oscar Niemeyer e Ministro Luciano Brandão
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meses para as Olimpíadas, venceu 
atletas dos TCs de Santa Catarina, 
Distrito Federal e Rio Grande do Sul, 
entre outros, com um tempo de 15 min 

e 54 segundos, num percurso cheio 
de subidas e descidas, diminuindo 
seu melhor tempo que era de 18 
minutos em percurso plano.

Bira, à esquerda, comemora com os outros vencedores
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Ministro Fux lança 
novo livro

“O Novo Processo de Exe-
cução” é o título do 
12º livro lançado pelo 

Ministro Luiz Fux, no dia 12 de 
dezembro, no Superior Tribunal 
de Justiça.

A obra, publicada após as 
reformas introduzidas no Código 
de Processo Civil (CPC) pela 
Lei nº 11.382, de 2006, discute 
em detalhes as novidades do 
CPC, principalmente na execução 
de  sen tença  e  na  execução 
extrajudicial.

O livro “O Novo Processo de Execução”, de 400 páginas, foi 
concluído em 2007, segundo o autor, em homenagem a seu pai, 
o advogado Mendel Wolf Fux, falecido em maio de 2007, um dos 
que mais o inspiraram na busca da humanização do Direito.

TCMRJ estará 
lançando, nos 
próximos dias, 

mais uma cartilha. A 
nova publicação refere-se 
a Auditoria Operacional 
no Programa Saúde da 
Mulher, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

Elaborada por técnicos 
da 4ª  Inspetoria Geral, a 
cartilha tem como objetivo 
a  divulgação do Programa 
de Auditor ias  de Natureza 
Operacional do Tribunal, iniciado em 2003, e relata a 
avaliação das ações realizadas no final de 2006 pelo Programa 
Saúde da Mulher, de forma a verificar se as mesmas estavam 
utilizando recursos públicos de forma eficiente , atingindo as 
metas pactuadas e, principalmente, conseguindo alcançar os 
objetivos.

Esta é a 21ª cartilha publicada pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

TCMRJ lança 
outra cartilha
O

conselheiro Ivan Moreira ,  do 
TCMRJ,  recebeu,  no dia 6 de 
dezembro,  a  Medalha EMERJ, 

da Escola de Magistratura do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
honraria oferecida a personalidades que 
tenham  prestado relevantes serviços à 
cultura jurídica, ao Poder Judiciário e a 
sociedade brasileira.

A cerimônia ocorreu no auditório 
do Palácio da Justiça, no centro do Rio, 
e contou com a presença de diversas 
personalidades do mundo jurídico e 
da sociedade fluminense. Na foto, o 
desembargador Ronald Valadares entrega 
a medalha ao homenageado.

Ivan Moreira 
recebe Medalha 
da EMERJ

O
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Apresentações do Coral do TCMRJ

Coral do TCMRJ, dando 
prosseguimento ao circuito 
de apresentações externas de 

2007, apresentou parte do seu repertório 
no 5º Encontro Avareté de Corais, dia 
27 de outubro, no Auditório da ASA, 
em Botafogo. 

O 5º Encontro, uma iniciativa do 
Coral Avareté, que em guarani significa 
feito com vida, segundo o índio e 
escritor Kaká Werá, contou também com 

O as presenças do Coral das Associações 
da Caixa Econômica Federal do Rio de 
Janeiro e do Coral Fiocruz, além do Coral 
do TCMRJ.

O Coral do TCMRJ tem se apresentado 
em diversos eventos culturais, na 
companhia de conceituados grupos 
musicais e apresentou no 5º Encontro 
Avareté de Corais, entre outras, as 
músicas N’Kosi Sikekel’i África – Hino 
Sul africano – Ench Sontonga e Samuel 

E. Mghayi; Vamos Fugir – Gilberto Gil e 
Cidade Lagoa, de Sebastião Fonseca e 
Cícero Nunes.

Atendendo a convite, o Coral do 
TCMRJ apresentou-se também no IX 
Encontro de Contabilidade do Mestrado 
da UERJ e II Congresso Ibero-Americano 
de Contabilidade de Gestão, em 29 de 
novembro na UERJ – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, onde cantou 
nove músicas do seu eclético repertório. 

D
Música no Museu

entro do Programa “Música 
no Museu”, o Coral cantou, 
dia 03 de dezembro, na 
Biblioteca Nacional, no 

Centro do Rio. No programa, várias 
músicas do repertório tradicional 
do Coral, e algumas novidades 
dentro do clima de encerramento 
de ano: músicas natalinas, como 
Adeste Fideles; Natal! Feliz Natal!, 
de Francisco Cavalcanti; Noite Azul!, 
de  Caldas e Cavalcanti e Happy 

Christmas!, de John Lennon e Yoko 
Ono.

Num circuito que conta com 
diversos museus e centros culturais 
do Rio, como o Museu Nacional de 
Belas Artes, e a Casa de Cultura Laura 
Alvim, em Ipanema,  o Programa 
Música no Museu completou 503 
concertos em 2007, “A maior Série 
de Música Clássica do Brasil”, 
reconhecida pelo Rank Brasil e 
foi um dos ganhadores do prêmio 

Cultura Nota 10, promoção do 
Instituto Ars Viva e da Unesco.

O Coral do TCMRJ foi criado em 
2002 e tem hoje 25 integrantes sob a 
regência do maestro Zeca Rodrigues 
e da professora de técnica vocal 
Gláucia Henriques. Desde o início 
o Coral tem se apresentado em 
diversas instituições culturais, 
com reconhecida competência, ao 
lado dos mais conceituados grupos 
musicais.
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e repente Papai Noel entrou 
de surpresa na Sala Ministro 
Luciano Brandão, do TCMRJ, 

dois minutos antes do encerramento 
da Sessão, cumprimentando todos os 
Conselheiros presentes e distribuindo 
lembranças. Como ninguém sabia 
de nada, a chegada do Papai Noel 
emocionou e divertiu o presidente e os 
conselheiros, habituados à seriedade 
do ambiente.

Após deixar o local, o Papai Noel 
visitou a Procuradoria Especial, 
os gabinetes dos conselheiros, da 
presidência, e diversos setores do 
Tribunal.

A identidade do Papai Noel afinal 
foi descoberta: era o presidente da 
AST-RIO (Associação dos Servidores 
do TCMRJ), Marcio Caruso.

Papai Noel 
visita o TCMRJ

D

cabou em festa a apresentação 
de  N a t a l  do  Co r a l  do 
TCMRJ, que lotou, no dia 

18 de dezembro, o auditório Luiz 
Alberto Bahia.  Na ocasião foram 
apresentadas 12 canções, sendo 
algumas do repertório do Coral e 
outras no clima natalino: Adeste 
Fidelis, musica natalina tradicional 
portuguesa; Noite Azul, de Caldas 
e Cavalcanti; Natal Feliz Natal, de 
Francisco B. Cavalcanti Junior entre 
outras.

A pedido do auditório, o Coral 
encerrou a apresentação com a música 
O que é o que é, de Gonzaguinha, que 
balançou o auditório, promovendo um 
clima de grande descontração.

O presidente Thiers  Montebello, 
o chefe de gabinete Sergio Aranha, 
o conselheiro Antonio Carlos e o 
deputado de Oklahoma, Shane Jett, em 
visita ao Tribunal, foram convidados 
pelo Coral para  dançar e arriscaram 
alguns passos.

A
Apresentação de Natal do Coral

Papai Noel 
deixando o 

Plenário, após 
presentear todos 

os conselheiros

Thiers Montebello cumprimenta Glaucia Henriques

Shane Jett (de bege) aplaude a apresentação

Papai Noel 
cumprimenta 
o presidente  
Thiers 
Montebello
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Visitas ao TCMRJ
Outubro.2007

Dia 2 – Thiers Montebello, 
desembargador Manoel 

Carpena de Amorim e   
jornalista Rogério Monteiro

Dia 4 -  Professor Paulo 
Modesto, presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Público e Thiers Montebello

Dia  4 – Thiers 
Montebello e Francis 

Bogossian, presidente da 
Associação de Empresas 
de Engenharia do Estado

Dia 8 - Conselheiro 
Antonio Carlos Flores 
de Moraes, Thiers 
Montebello, Regina 
de Assis, presidente 
da Multirio e 
assessoras
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Dia 26 – Adilson da Luz, 
da CAD, Marco Antonio 
Scovino, Secretario Geral 
de Controle Externo, Thiers 
Montebello, deputado 
Otavio Leite, Jairo Rimes, 
assessor da CAD e Roberto, 
assessor do Deputado.

Dia 6 – Thiers Montebello e 
Conselheiro Rubem Dario Noguera, 

do Tribunal de Contas de Chaco

Dia  6 -  Deputado 
Paulo Pinheiro, 
Thiers Montebello  e 
Professor Marcelo 
Rasga

Dia 16 – Thiers 
Montebello, delegado 

Ícaro Silva, Sergio Aranha, 
Chefe de Gabinete da 
Presidência, delegado 

Marcos Cipriano Oliveira 
Mello e José Renato Torres
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Dia 7 - Thiers Montebello, Diogo de 
Figueiredo, Helio Saul Mileski, do TCE/ RS, 
Ministro Benjamin Zymler, do TCU, Juarez 
de Freitas, Conselheiros Flavio Sátiro 
Fernandes, do TCE/PB e Antonio Carlos 
Flores de Moraes

Dia 8 -  Thiers Montebello 
com Marcelo e Renata 

Buhatem

Dia 9 – Thiers Montebello, 
deputado federal Leo Vivas e o 
Chefe de Gabinete Fernando 
Cesar Leite

Dia  21 -  Cíntia Guimarães 
Costa  e sua filha Laura
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Dia  19 – José Renato 
Torres, Thiers Montebello, 
David Anthony Gonçalves 
Alves e Virgilio Alves da 
Silva, Corregedor Geral 
e Vice-Corregedor do 
Detran, e Sergio Aranha, 
Chefe de Gabinete do 
TCMRJ

Dia 17 – Thiers 
Montebello, 
Ivan Galindo, 
Prefeito 
Cesar Maia, 
Conselheiro 
Fernando 
Bueno, Aloisio 
Freitas e 
João Marcos 
Cavalcanti de 
Albuquerque

Dia 18 – Deputado Shane 
Jett, de Oklahoma City, 

acompanhado da esposa 
recebe medalha oferecida 

pelo TCMRJ, ao lado 
do Conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes          

Dezembro.2007

Dia 5 – Conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes e o 
Professor José  Francisco Adserias, 
da Universidade de Salamanca,  
com a esposa Cristina
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Dia 11 - Conselheiro 
Jair Lins Netto, Thiers 
Montebello, Jacob 
Kligerman, Secretário 
Municipal de Saúde, 
e Reynaldo Braga, 
sub-secretário de 
Administração e 
Finanças da SMS

Janeiro.2008

Dia 7 - Thiers Montebello 
com o deputado estadual 
Alessandro Molon

Dia 10 - Simone 
Araújo e Maria 
Rosa Castilho, 

da Revista Jam, 
com Sergio Tadeu 

Sampaio Lopes, 
assessor especial 

da Presidência do 
TCMRJ, e Thiers 

Montebello 

Dia 16 – Thiers 
Montebello, Dahas 

Zarur, provedor 
da Santa Casa da 

Misericórdia, e 
general Rubens 

Bayma Denys 

Fotos: Alexandre Freitas e Braulio Ferraz



114 janeiro 2008 - n. 37      Revista TCMRJ   

Dia 24 -  Thiers 
Montebello,  Olavo 
Bezerra Lemos, e seu filho 
Bruno Espineira Lemos, 
procurador do estado da 
Bahia

Dia 17 -  Thiers Montebello 
com o juiz Adolpho Corrêa de 

Andrade Júnior 

Dia  18 -  Thiers 
Montebello, professor 
Cláudio Holanda, diretor 
do Instituto Superior 
Profissional Politécnico  de 
Angola e Carlos Augusto 
Werneck, do TCMRJ

Dia 21 – Napoleão de 
Carvalho, Thiers Montebello e 

o Conselheiro Nestor Rocha      
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CONTRATO

Conselheiro-Relator: 
Antonio Carlos Flores de Moraes

Processo nº40/005.669/2003  
Apensos:  55 processos 
Termos de Ajuste de Contas
Sessão Plenária de 22.08.2007

A utilização do cooperativismo 
como intermediação ilegal de mão-de-
obra constitui fraude a legislação.

Contratação emergencial 
de serviços de saúde – SMS 

Versa o presente do Contrato  
nº 894/2003 – Contratação Emergencial 
de Serviços de Saúde em unidades da 
SMS, tendo como partes a Secretaria 
Municipal de Saúde e Medicalcoop 
– Cooperativa de Assistência Médica 
Ltda, no valor de R$1.463.528,46.  

Retornam os autos de indagação 
diligencial determinada por esta Corte 
em Sessão do dia 10 de março de 2004, 
nos termos do voto de minha lavra.

Naquela ocasião, arguí informe 
acerca do tratamento a ser dado 
quanto à prestação dos serviços ora 
analisados; se continuarão estes 
prestados por terceiros, devidamente 
licitados, ou seria celebrado um 
concurso público para provimento de 
servidores nos respectivos cargos.

A  J u r i s d i c i o n a d a  i n s e r i u 
declaração, na qual comunica que 
já fora realizado concurso público 
anteriormente à celebração do 
instrumento. No entanto, devido 
à dificuldade de lotação e fixação 
de profissionais na zona oeste do 
Município, o banco de concursados 
se esgotou rapidamente.

Também foi pedida a inserção nos 
autos de elementos comprobatórios 

do atendimento às determinações 
transcritas no relatório de fls.35/41 
desta Corte, inseridas no Processo 
nº40/000.286/2000. O Órgão anexou 
boletim de tramitação de processos 
e declaração, na qual informa que o 
processo citado sequer tramitou pela 
SMS, o que impediu o conhecimento 
das determinações transcritas no 
relatório lá inscrito, por ocasião das 
contratações de cooperativas.

Quanto à forma de tratamento dos 
serviços prestados pela cooperativa 
contratada no período de 27.04.2003, até 
a celebração do presente instrumento, 
que ocorreu em 22.09.2003, a 
Jurisdicionada acostou declaração, na 
qual esclarece que os serviços seriam 
custeados por Termos de Ajuste, face 
ao grande risco que sua paralisação 
poderia causar no Município.

Foram apensados 55 (cinqüenta 
e cinco) processos de Termos de 
Ajuste, afeitos à matéria com a 
grave incorreção, em sua maioria, 
de ausência de menção ao prazo de 
vigência no Extrato dos mesmos.

A 7ª IGE, após reexame que 
procedeu na matéria, teceu, em 
sua conclusão, comentários de que 
celebração de termos de ajuste de 
contas e suas conseqüências, contrato 
verbal e despesa sem prévio empenho, 
afrontam o teor do artigo 60 da Lei 
Federal nº 4.320/1964, como também 

ao parágrafo único do artigo 60, este 
na Lei nº 8666/93.

Embora  entendendo que  a 
contratação sob exame apresente 
imperfe ições  insanáveis ,  es ta 
corresponde a eventos que já ocorreram, 
não mais cabendo qualquer ação 
saneadora. A Administração Pública 
não poderá, portanto, refutar-se ao 
pagamento de serviços efetivamente, 
comprovadamente prestados, o que 
sugerirá um enriquecimento ilícito.

Por tal, sugere a Inspetoria, um 
simples arquivamento do processo 
em tela e de seus apensos, com 
a estrita recomendação ao Órgão 
jurisdicionado que:
a) Não proceda mais contratações 
cujo custeamento seja realizado por 
Termo de Ajuste;
b) Realize novo concurso público 
para contratação de profissionais 
ou concorrência para prestação de 
serviços de saúde;
c) Faça de forma imprescindível constar 
nos Extratos de Termos, o prazo de 
cobertura, vigência dos mesmos.
 O Diretor da Secretaria de Controle 
Externo, a Secretaria Geral e a douta 
Procuradoria Especial, em seguida, 
manifestam-se em igual teor.

É o Relatório.

Após a análise do 
presente processo 

verifico que a matéria comporta 
apreciação sob dois ângulos: primeiro 
referente a questão de contratos 
para a terceirização de mão-de-obra 
especialmente de cooperativas para 
o exercício de atividade-fim e, em 
segundo, a questão da liquidação 
da despesa por intermédio de 55 
(cinqüenta e cinco) Termos de Ajuste 
de Contas, tendo em vista que o 
Contrato primitivo nº 894/2000 não 
foi formalmente prorrogado.

Com relação ao primeiro ponto, 

VOTO

Com base na análise criteriosa do Corpo Instrutivo, da Secretária Geral e da  
Procuradoria Especial, os votos dos Conselheiros expressam a decisão mais justa  

e legítima para os assuntos da municipalidade. 
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s a terceirização, segundo o dicionário 
Aurélio significa “transferir a terceiros 
atividade ou departamento que não 
faz parte da sua linha de atuação”. 
Como atividade administrativa, pode 
ser entendida como determinado 
tipo de relação jurídica que a 
Administração Pública mantenha 
com particulares, pessoas físicas ou 
jurídicas e, dependendo do objeto 
da contratação abarca uma enorme 
gama de contratos administrativos 
como, por exemplo, as concessões 
ou permissões de serviço público, as 
contratações de serviços de terceiros, 
incluídas a locação de mão-de-obra 
como espécie do gênero  terceirizações 
de serviço etc.    

No âmbito privado, a terceirização 
existe no Brasil desde os anos 50 
e  60  t r az ida  p r inc ipa lmente 
pelas multinacionais  do setor 
automobilístico. No setor público, o 
marco legislativo remonta ao Decreto-
Lei nº 200/67 que visou orientar a 
expansão da administração indireta 
numa tentativa de flexibilizar o 
paradigma do monopólio estatal 
vigente a época.  O art.10, § 7º do 
referido decreto trouxe a idéia de 
execução indireta dos serviços  por 
intermédio de pessoas jurídicas . 

“Art. 10: A execução das atividades 
da Administração Federal deverá ser 
amplamente descentralizada;

......................................
§7º :  para melhor desincumbir-

se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle, 
e com o objetivo de impedir o 
crescimento desmesurado da máquina 
administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização 
material de tarefas executivas, 
recorrendo sempre que possível, `a 
execução indireta, mediante contrato, 
desde que exista, na área, iniciativa 
privada suficientemente desenvolvida 
e capacitada a desempenhar os 
encargos  da  execução”  (g r i fo 
nosso).”

Assim, desde 1967, o legislador 
já havia fixado os limites para a 
execução indireta de determinadas 

atividades: “realização material 
de tarefas executivas”, ou seja, a 
faculdade legal estava adstrita as 
chamadas atividades tipicamente 
materiais e não de atos jurídicos 
tipicamente administrativos. 

Por sua vez, a Constituição de 
1967, após a Emenda nº 1 de 1969, 
estabeleceu no  art. 97, § 1º que: “a 
primeira investidura em cargo público 
dependerá de aprovação prévia, em 
concurso público de provas e títulos, 
salvo os casos indicados em lei”  (grifo 
nosso). A ressalva veio possibilitar 
que a Administração, por intermédio 
da CLT, contratasse pessoal, sem 
concurso público, quando então o 
vínculo era estabelecido diretamente 
entre a Administração e o servidor 
contratado,  para exercer atividades 
no âmbito da Administração sem 
distinguir se essas atividades seriam 
jurídicas propriamente ditas ou 
atividades materiais.

A partir do advento da Constituição 
de 1988 a obrigatoriedade do concurso 
público passou a ser exigível para o 
exercício de cargo ou emprego público, 
segundo o inciso II do art. 37, de modo 
a corrigir  as distorções trazida pela 
ordem constitucional anterior, uma 
vez que aquela ressalva estabelecida 
pela Emenda Constitucional nº 1 
de 1969, passou de exceção a regra, 
tanto que o art. 19 do ADCT da 
Constituição de 1988 deu estabilidade 
aos servidores que estivessem a pelo 
menos cinco anos no cargo. 

Mas, justamente a partir dos novos 
limites traçados pela nova ordem 
constitucional, quando o concurso 
público passou a ser exigível para o 
exercício de cargo ou emprego público, 
a contratação de serviços de terceiros, 
especialmente a terceirização de 
mão-de-obra, passou a ser utilizada 
como válvula de escape para frustrar 
a regra do concurso público. Houve 
então a necessidade de identificar 
em quais hipóteses seria possível a 
Administração contratar mão-de-obra 
terceirizada sem ferir dispositivo 
constitucional. 

D e s s a  f o r m a ,  d o u t r i n a  e 

j u r i s p r u d ê n c i a  a s s e n t a r a m 
entendimento no sentido que somente 
as atividades materiais tipicamente 
de execução de conteúdo de ato 
administrativo, atividades que não 
trazem em si carga de exercício de 
prerrogativas  públicas, ou seja, 
atividades meio é que podem ser 
objeto da chamada terceirização de 
mão-de-obra no serviço público. Para 
aquelas atividades em que se verifica 
a correspondência  no plano de cargos 
e salários na estrutura do ente ou 
entidade, ou seja, atividade finalística 
da Administração, fica inviabilizada 
a terceirização de mão-de-obra sob 
pena de burla à regra do concurso 
público.  

Outro ponto a ser destacado 
diz respeito à relação jurídica de 
cooperativismo. Neste particular, 
a Constituição Federal estimula a 
atividade cooperativa conforme se 
depreende do disposto no § 2º do 
art. 174: ”A lei apoiará e estimulará 
o cooperativismo e outras formas 
de associativismo”. Por evidente o 
dispositivo constitucional se reporta 
àquelas entidades em que inexista 
a subordinação entre obreiros e a 
prestadora de serviços.

Por seu turno, o art. 442, parágrafo 
único da CLT expõe com precisão 
que: “qualquer que seja o ramo de 
atividade da sociedade cooperativa, 
não existe vínculo empregatício entre 
ela e seus associados, nem entre 
estes e os tomadores de serviços”. 
Da mesma forma, o art. 86 da Lei 
nº5.764/71, que define a política 
dos cooperativismos, permite que 
as cooperativas exerçam atividades 
ex te rnas  aos  coopera t ivados , 
fornecendo bens e serviços a não 
associados, desde que atenda aos 
objetivos sociais.

Daí porque se mostra relevante a 
distinção entre a real cooperativa de 
trabalho das cooperativas de mão-de-
obra ou fraudulenta. 

Nesse sentido a decisão proferida 
no Ac. nº 2003.02.1829, de 13.05.2003  
do TRT da 2ª Região – Relatado pelo 
Des. Carlos Orlando Gomes, ilustra a 
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distinção, ensinando que :
“ . . . . N ã o  h á  t r a b a l h o  s o b 

dependência da cooperativa, não 
há salário fixo em valor previamente 
estipulado, visto competir a cada qual 
contribuir com seu trabalho para a 
formação de um montante que, livre 
as diversas despesas que enfrenta a 
entidade, será repartido. A cooperativa 
que respeita  seu efetivo conceito 
apresenta-se como união de pessoas 
que laboram atendendo diretamente 
para aquele que vai consumir os 
serviços, como, por exemplo, uma 
cooperativa de médicos, os quais, 
em conjunto, prestam atendimento 
aos pacientes em proveito comum. 
Afasta-se do conceito de cooperativa, 
e tendo assume postura de prestação 
de serviços, aquela que, composta de 
uma cúpula gestora, realiza contratos 
com outros entes para a colocação de 
pessoal, assim, como os realiza com 
trabalhadores, colocando-os como 
patentes empregados na tomadora 
de seus serviços, onde se encontram 
sujeito ao comprimento de jornada, 
submetidos às ordens de prepostos e 
a salário fixo e imutável.......”.

No mesmo sentido a decisão 
proferida  no Ac. nº 2003.00155368 
de 08.04.2003 do TRT da 2ª  Região 
– Rel. Rafael E. Pugliese Ribeiro:

“É condição essencial à validade 
do trabalho através de sociedade 
cooperativa a existência de uma 
associação autêntica, onde os sócios 
participem das decisões e tenham 
benefícios comuns. A subordinação é 
traço que denota fraude na contratação 
de empregado tentando dar ares de 
cooperativa”. 

O Tribunal Superior do Trabalho, 
provocado, também se manifestou 
sobre o tema ao editar o Enunciado 
nº 331: 
Nº 331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS.  LEGALIDADE 
(mantida)
-  Res .  121/2003,  DJ  19,  20 e 
21.11.2003
I - A contratação de trabalhadores 
por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 
6.019, de 03.01.1974).
II  -  A contratação irregular de 
trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da administração 
pública direta, indireta ou fundacional 
(art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego 
com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que inexistente 
a pessoalidade e a subordinação 
direta.
IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária 
do tomador dos serviços, quanto 
àquelas obrigações, inclusive quanto 
aos órgãos da administração direta, 
das autarquias,  das fundações 
públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista, 
desde que hajam participado da 
relação processual e constem também 
do título executivo judicial (art. 71 da 
Lei nº 8.666, de 21.06.1993).
Histórico:
Súmula alterada (Inciso IV) - Res. 
96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000 
Redação original (revisão da Súmula 
nº 256) -  Res. 23/1993, DJ 21, 
28.12.1993 e 04.01.1994
Nº 331 (...)
II  -  A contratação irregular de 
trabalhador, através de empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da administração 
pública direta, indireta ou fundacional 
(art. 37, II, da Constituição da 
República).
IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, 
i m p l i c a  n a  r e s p o n s a b i l i d a d e 
subsidiária do tomador dos serviços, 
quanto àquelas obrigações, inclusive 
quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, desde 

que hajam participado da relação 
processual e constem também do título 
executivo judicial (artigo 71 da Lei nº 
8.666/93).

Conforme ressaltado, o Estado 
brasileiro, por força do § 2º do art. 174 
da Constituição Federal, deve adotar 
como política pública o incentivo 
àquela cooperativa efetivamente 
reconhecida por lei. Uma forma 
particular de incentivo diz respeito 
a possibilidade participação de 
cooperativas em licitações públicas 
e contratos administrativos quando 
visarem fornecer bens e serviços a 
terceiros. 

P o r  e v i d e n t e ,  d e v e  s e r 
expressamente vedada nos editais 
de l icitação a participação de 
cooperativas quando os associados 
não possuam os meios de produção e 
exista subordinação entre organização 
e os obreiros. Isto porque doutrina e 
jurisprudência denomina essa espécie 
de organização de “cooperativa de 
mão-de-obra”, numa clara alusão 
a sua finalidade de, tão-somente, 
intermediar ou terceirizar mão-de-
obra.

Com o fim de impedir a participação 
em procedimentos licitatórios, deste 
tipo de cooperativa, bem como a sua 
contratação, o Ministério Público do 
Trabalho, visando resguardar direitos 
difusos trabalhistas, ajuizou  ação 
civil pública na 20ª Vara do Trabalho 
do Distrito Federal – DF - Processo  
nº 01082.2002.020.10.00.00. Cabe 
ressaltar que, a proibição de licitar 
com a Administração Federal não se 
estende a toda e qualquer cooperativa, 
mas somente àquelas intermediárias 
de mão-de-obra ou fraudulentas. 

Instada a ser manifestar a União 
Federal firmou com o Ministério 
Público Federal termo judicial de 
conciliação, o qual prevê a extensão 
de seus efeitos à toda a administração 
pública direta e indireta, acordo 
devidamente homologado por aquele 
juízo em  05 de junho de 2003. Em 
síntese, foi decido que: 

“Cláusula Primeira - A UNIÃO 
abster-se-á de contratar trabalhadores, 
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s por meio de cooperativas de mão-
de-obra,  para a  pres tação de 
serviços ligados às suas atividades-
fim ou meio, quando o labor, por 
sua própria natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, 
quer em relação ao tomador, ou em 
relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao 
desenvolvimento e à prestação dos 
serviços terceirizados, sendo eles:
a) Serviços de limpeza;
b) Serviços de conservação;
c) Serviços de segurança, de vigilância 
e de portaria;
d) Serviços de recepção;
e) Serviços de copeiragem;
f) Serviços de reprografia;
g) Serviços de telefonia;
h) Serviços de manutenção de prédios, 
de equipamentos, de veículos e de 
instalações;
i )  Ser v iços  de  secre tar iado  e 
secretariado executivo;
j) Serviços de auxiliar de escritório;
k )  S e r v i ç o s  d e  a u x i l i a r 
administrativo;
l) Serviços de office boy (contínuo);
m) Serviços de digitação;
n) Serviços de assessoria de imprensa 
e de relações públicas;
o) Serviços de motorista, no caso de os 
veículos serem fornecidos pelo próprio 
órgão licitante;
p) Serviços de ascensorista;
q) Serviços de enfermagem; e
r) Serviços de agentes comunitários 
de saúde.

Parágrafo Primeiro - O disposto nesta 
Cláusula não autoriza outras formas de 
terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo - As partes 
podem,  a  qualquer  momento , 
mediante comunicação e acordos 
prévios, ampliar o rol de serviços 
elencados no caput.

Cláusula Segunda - Considera-
se cooperativa de mão-de-obra, 
aquela associação cuja atividade 
precípua seja a mera intermediação 
individual de trabalhadores de uma 
ou várias profissões (inexistindo 
assim vínculo de solidariedade entre 
seus associados), que não detenham 

qualquer meio de produção, e cujos 
serviços sejam prestados a terceiros, 
de forma individual (e não coletiva), 
pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO 
obriga-se a estabelecer  regras 
claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos 
serviços licitados, determinando, 
por conseguinte, se os mesmos 
podem ser prestados por empresas 
prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de 
trabalho, trabalhadores autônomos, 
avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a 
contratação de genuínas sociedades 
cooperativas desde que os serviços 
licitados não estejam incluídos no 
rol inserido nas alíneas ‘a’ a ‘r’ da 
Cláusula Primeira e sejam prestados 
em caráter coletivo e com absoluta 
autonomia dos cooperados, seja em 
relação às cooperativas, seja em 
relação ao tomador dos serviços, 
devendo ser juntada, na fase de 
habilitação, listagem contendo o nome 
de todos os associados. Esclarecem 
as partes que somente os serviços 
podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento 
(intermediação de mão-de-obra) de 
trabalhadores a órgãos públicos por 
cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo - Os editais 
de licitação que se destinem a 
contratar os serviços disciplinados 
pela Cláusula Primeira deverão fazer 
expressa menção ao presente termo 
de conciliação e sua homologação, se 
possível transcrevendo-os na íntegra 
ou fazendo parte integrante desses 
editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro -  Para a 
prestação de serviços em sua forma 
subordinada, a licitante vencedora do 
certame deverá comprovar a condição 
de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva 
a contratação, constituindo-se esse 
requisito, condição obrigatória à 
assinatura do respectivo contrato.’

Cláusula Quinta - A UNIÃO 
se compromete a recomendar o 

e s tabe l ec imen to  das  mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação 
às autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista, a fim de vincular 
todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao 
cumprimento do presente termo de 
conciliação, sendo que em relação 
às empresas públicas e sociedades 
de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de 
Coordenação e Controle das Empresas 
Estatais - DEST, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de 
sua competência.’

Dada a relevância da matéria 
para a Administração Federal direta 
e indireta, o TCU, por ocasião 
do julgamento da Representação 
f o r m u l a d a  p e l o  S i n d i c a t o  e 
Organização das Cooperativas do 
Estado do Ceará contra a CEF, relatada 
pelo Ministro Benjamin Zymler, 
concluiu por dar caráter normativo 
ao Acórdão nº 1815/2003 – Plenário, 
tendo em vista que:  “ não pode o 
Tribunal ignorar a jurisprudência 
trabalhista. Tampouco pode impelir 
órgão ou entidade da Administração 
Federal a descumprir o termo de 
conciliação celebrado, que possui 
força de  decisão judicial e cuja 
desconstituição depende de ação 
rescisória”.

O autor daquela representação se 
insurgiu contra a cláusula restritiva 
incorporada ao edital de concorrência 
nº 41/2002, vedando a participação 
no certame de  pessoas jurídicas 
organizadas sob a forma de sociedades 
cooperativas. A vedação imposta à 
CEF decorreu diretamente da decisão 
judicial prolatada em outra ação civil 
pública nº 2000.02.0014 ajuizada 
pelo Ministério Público do Trabalho 
de Alagoas, que impôs a CEF, “ a 
obrigação de abster-se de contratar 
trabalhadores para as atividades que 
demandem mão-de-obra subordinada, 
através de qualquer cooperativa de 
trabalho, sob pena, de não o fazendo, 
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pagar multa de dez mil UFRs, por 
trabalhador irregular, reversível ao 
Fundo de Ampara ao Trabalhador”. 

A matéria referente a legalidade 
da terceirização que, necessariamente 
passa  pela  necessidade de se 
identificar a natureza dos serviços, 
se pertencentes a área meio ou fim 
da empresa, bem como a questão 
re lac ionada  a  contra tação  de 
cooperativa, especialmente apontando 
os parâmetros que levam a distinção 
entre cooperativas de trabalho e 
de  mão-de-obra, foi amplamente 
debatida pelo ministro Benjamin 
Zymler, inclusive as divergências 
existentes sobre o tema foram também 
objeto de apreciação do acórdão.  

A certa altura de sua exposição o 
Relator sustenta que:

“De toda sorte, é curioso observar 
que as repercussões financeiras, 
na Justiça do Trabalho, podem se 
revelar substancialmente superiores 
em uma condenação com base 
na responsabilidade subsidiária 
(Enunciado nº 331) que em uma 
condenação baseada na contratação 
irregular de servidor, sem concurso 
público. Na primeira hipótese, a 
Administração estará obrigada a 
arcar, sucessivamente, com todas as 
verbas trabalhistas.”

“Na outra hipótese, quando se 
verifica a subordinação do trabalhador 
diretamente com a Administração, 
o  v ínculo  de  emprego  não se 
aperfeiçoa, por ausência do requisito 
constitucional do concurso público. 
Dessa forma, segundo entendimento 
do TST, apenas as verbas salariais 
são devidas, como forma de evitar 
o enriquecimento sem causa da 
Administração. Mas não há falar em 
13º salário, férias, FGTS, aviso prévio 
indenizado, dentre outros. Nesse 
sentido, o Enunciado nº 363:”

“A contratação de servidor público, 
após a Constituição de 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, 
encontra óbice no seu art. 37, II, e § 
2º, somente conferindo-lhe direito 
ao pagamento da contraprestação 
pactuada, em relação ao número 

de horas trabalhadas, respeitado o 
salário-mínimo/hora.”

“ É ,  p o r t a n t o ,  d e  e x t r e m a 
delicadeza a situação enfrentada 
pela Administração Pública: de um 
lado, a Lei nº 8.666/93 não permite 
a formulação de exigências na 
fase de habilitação que afastem as 
cooperativas inidôneas. De outro, 
a garantia para execução do objeto 
contratado está limitada a apenas 
5% do valor do contrato, na forma 
do § 2º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
Em se tratando de falsa cooperativa, 
com grande  probabi l idade  de 
condenação na Justiça do Trabalho, 
fácil perceber que essa garantia 
poderá vir a tornar-se insuficiente 
para fazer frente às condenações 
a serem arcadas pela União e suas 
entidades,  em decorrência dos 
encargos trabalhistas não pagos 
pelo empregador (Enunciado nº 
331) .  Ademais,  a caução deve 
ser devolvida ao fim do contrato, 
justamente no momento a partir do 
qual espera-se o maior número de 
demandas trabalhistas.”

Em conclusão, entendo que a 
atuação do administrador deve 
pautar-se pelo cuidado na definição 
do modo como o objeto da licitação 
deva ser executado. Somente assim 
será possível evitar a contratação de 
entidades fraudulentas, mediante 
a prévia definição da natureza dos 
serviços a serem executados.

Se a execução demandar estado 
de subordinação jurídica, ilícita 
a contratação de cooperat iva, 
pois, ainda que fosse regularmente 
constituída, o labor prestado de 
forma subordinada descaracterizaria 
o espírito de cooperação que deve 
sempre permear o relacionamento 
cooperativa-associado.

Da mesma forma, ainda que se 
cuide de cooperativa idônea de ou 
empresa que esteja em dia com as 
obrigações trabalhista, a terceirização 
será ilícita quando a execução do 
serviço demandar a subordinação 
direta do obreiro com o tomador 
de serviços, ainda que se trate de 

atividade-meio, pois, nessa hipótese, 
surge o vínculo de emprego entre 
essas partes. No caso específico da 
Administração Pública, esse vínculo 
somente não se aperfeiçoa em razão 
da ausência de concurso público. 
Contudo, ainda assim, não está o 
administrador autorizado a praticar 
essa ilicitude.

Portanto, evidente a importância 
de es tabelecer,  previamente à 
contratação, a forma de execução 
dos serviços.”

Com relação ao acordo homologado 
na 20ª Vara do Trabalho do Distrito 
Federal, prossegue o Ministro:

“Após examinar as cláusulas que 
compõem esse documento e cotejá-
lo com a jurisprudência das cortes 
trabalhistas, verifica-se que, em 
linhas gerais, não há grande inovação 
no mundo jurídico, exceto quanto à 
expressa designação de atividades 
para as quais as cooperativas não 
devem ser contratadas, constantes da 
Cláusula Primeira.

Diferentemente, não há nenhuma 
inovação no caput dessa cláusula, a 
qual estabelece que “a União abster-
se-á de contratar trabalhadores, por 
meio de cooperativas, para prestação 
de serviços ligados às suas atividades-
fim ou meio, quando o labor, por 
sua próprias natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, 
quer em relação ao tomador, ou em 
relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao 
desenvolvimento e à prestação dos 
serviços terceirizados”

No que se refere à atividade-fim, 
pacífico é o entendimento quanto 
à impossibilidade de terceirização, 
tanto neste Tribunal, quanto na Justiça 
Laboral. Assim, independentemente 
da natureza da entidade contratada, 
não seria admissível a terceirização 
em atividades-fim.

Da mesma forma, quando o trabalho 
for executado de forma subordinada em 
relação ao tomador de serviço, não se 
estava diante de terceirização, mas de 
contratação irregular de trabalhador, 
sem observância do requisi to 
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s constitucional do concurso público. 
Nesse caso, o vínculo de emprego não 
se aperfeiçoa, pois ausente requisito 
inafastável. Fosse em empresa privada, 
contudo, estaria descaracterizada a 
terceirização e estabelecido o vínculo 
do trabalhador diretamente com o 
tomador dos serviços. Portanto, quando 
o trabalho a ser executado exigir 
estado de subordinação para com o 
ente estatal, impossível a terceirização 
- seja por meio de cooperativa, seja por 
meio de qualquer empresa prestadora 
de serviço.”

No âmbito do Município do 
Rio de Janeiro a matéria referente a 
terceirização irregular de mão-de-
obra levada a efeito pela Secretaria 
Municipal de Saúde transcendeu a 
esfera administrativa e está sendo objeto 
de apreciação pelo poder judiciário. Em 
consulta ao site concursos.correioweb.
com.br, em 12.07.2007 verifiquei a 
seguinte notícia: 

04/01/2007
M P / R J  o b r i g a  S e c r e t a r i a 
Municipal de Saúde a nomear 
206 candidatos aprovados em 
seleção de 2006   
Do CorreioWeb/Concursos
O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MP/RJ) obteve, 
do juízo da 4ª Vara de Fazenda 
Pública, antecipação de tutela 
para obrigar a Prefeitura do Rio 
de Janeiro a convocar e nomear 
imediatamente 206 candidatos 
aprovados no concurso público. A 
seleção foi realizada em 2004 pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Caso não cumpra a decisão, a 
Prefeitura terá que pagar uma 
multa diária de R $20.000,00. 
Ação civil pública nesse sentido 
tinha sido ajuizada pelo Ministério 
Público no dia 27 de dezembro 
último, com base nas investigações 
conduzidas no inquérito civil 
nº2.499. Na petição inicial, 
o MP alegou que o Município 
vinha deixando de convocar os 
candidatos aprovados no concurso 
público realizado em 2004 pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

para contratar profissionais por 
intermédio das cooperativas 
Cooperar Saúde e Medicalcoop. 
Destacou, na ocasião, que “é 
incabível a utilização de cooperativa 
como empresa intermediária de 
fornecimento de mão-de-obra, 
pois não é a isso que se presta a 
sua constituição e sua natureza 
jurídica. Apesar disso, o que se vê 
no caso em tela é a presença de 
vários requisitos caracterizadores 
da relação de emprego, a saber: a 
subordinação , a habitualidade e 
a pessoalidade”. 

Considerações finais:
Considerando que, a utilização do 

cooperativismo como intermediação 
ilegal de mão-de-obra constitui 
fraude a legislação,  que assegura os 
direitos trabalhistas e as imposições 
tributárias, bem como previdenciária 
daí decorrentes;

Considerando que, os termos 
do acordo homologado na 20º Vara 
do Trabalho do Distrito Federal, em 
sede de ação civil pública,  deve ser 
observado por todas as entidades da 
Administração Federal,

Considerando que o TCU, por 
intermédio do Acórdão nº 1815/2003 
– Plenário, posicionou-se no sentido 
da necessidade de se observar os 
termos na ação civil pública acima 
referida,

Considerando que a contratação 
d a  e m p r e s a  M e d i c a l c o o p  – 
Cooperativa de Assistência Médica 
Ltda, levada a efeito pelo Termo de 
Contrato nº 894/2003 – Processo 
nº  40 /005.669/2003 se  revela 
completamente irregular, até mesmo 
porque celebrado com fundamente 
no art. 24, IV da Lei de Licitações 
(dispensa de licitação);

Considerando que, a liquidação, 
custeamento de despesas através 
de Termos de Ajuste de Contas 
tem sido constantemente alvo de 
rigorosa reprovação desta Corte. 
Argumentos de emergencialidade, 
de iminentes paralisações não mais 
deverão prosperar neste Egrégio de 

Contas, até porque em indagação 
que por diversas vezes proferi em 
relatos, o que não seria emergencial 
e conseqüentemente desastroso num 
estanque na área de saúde?

01 )  A  Sec re t a r i a 
Municipal de Saúde 

não deverá mais liquidar seus 
encargos com ajustes de contas 
e que sempre realize o salutar 
concurso público para prover suas 
necessidades de pessoal;

02) Cópia do presente relatório 
e voto deverá ser encaminhada à 
Controladoria Geral do Município; ao 
Presidente da Comissão Permanente 
de Higiene, Saúde Pública e Bem-
Estar Social da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, Vereador Carlos 
Eduardo e à Vereadora Andréa 
Gouvêa Vieira, tendo em  vista que 
o  Processo nº 40/2685/2007, cuja 
relatoria está atualmente a cargo do 
Conselheiro Jair Lins Netto, trata de 
Inspeção Extraordinária  realizada 
pela 4ª IGE em atendimento ao 
requerimento formulado a esta 
Corte pelos ilustres vereadores com 
vistas a apurar o quantitativo de 
recursos humanos em atividade nas 
unidades de saúde do Município,  
apurando dentre outras questões: 
a) o número de profissionais de 
saúde por profissão, por unidade de 
saúde e por vínculo de contratação 
(provimento efetivo ou terceirizados)  
e, b) se a contratação dos aprovados 
no concurso público realizado em 
2004 e homologado em janeiro de 
2005, supre as vagas necessárias para 
a atual demanda de pacientes;

03) A 4ª IGE deverá apresentar 
estudo a mim, como relator da 
área de Saúde, sobre o modelo de 
terceirização adotado pela SMS nos 
dias atuais. Este estudo que deverá ser 
completado no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, será por mim relatado 
a este C. Plenário;

04) Face ao tempo decorrido 
no exame do presente processo, 
este  deverá  ser  s implesmente 
arquivado. 

VOTO
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Conselheiro-Relator: 
Fernando Bueno Guimarães

Processo n.º40/003.105/2007
Sessão Plenária de 18.07.2007

O voto é pela diligência para que a 
Jurisdicionada retifique ou justifique as 
impropriedades apontadas e conheça 
as recomendações propostas.

Exploração de estacionamentos 
– SMTR

Versa  o  presente  do  Edi ta l 
d e  C o n c o r r ê n c i a  P ú b l i c a  
n º  0 2 / 2 0 0 7 ,  d a  S e c r e t a r i a 
Municipal de Transportes, para 
a  c o n c e s s ã o  d e  s e r v i ç o s  d e 
sinalização, exploração, confecção, 
comercialização e distribuição 
de t íquetes  de autorização de 
estacionamentos, situados em áreas 
públicas municipais abertas, com 
desenvolvimento de atividades 
correlatas,  conforme descrição 
detalhada e especificada no Projeto 
Básico, parte integrante do Edital, 
tendo como valores  mínimos das 
outorgas: R$ 8.420.230,08 – lote 
1 ;  R$ 8 .650.412,64 –  lo te  2  e 
R$12.867.144,24 – lote 3, durante 
24 (vinte e quatro) meses.  

A presente concorrência é do 
tipo maior oferta pelo pagamento da 
outorga da concessão, nos termos do 
art. 15, II, da Lei Federal nº 8.987/95, 
e suas alterações, sendo permitida 
aos licitantes a apresentação de 
proposta para somente 01 (um) lote 
e declarado vencedor aquele que 
oferecer, após os lances verbais, a 
proposta de maior pagamento da 
outorga à vista.

A instrução, a cargo da 7ª IGE, 
procedeu atento exame do Edital, 
da minuta do contrato de concessão 
e do projeto básico expondo suas 

observações sobre o que considera 
impropriedades, como a exigência de 
somente oferecer proposta para um 
item; comprovação de experiência 
em administração de sistemas de 
garagens ou estacionamento por 
período igual ou superior a 02 (dois) 
anos; falta da definição de qual o tipo 
de qualificação terá de comprovar o 
licitante; omissão de reserva de 
vagas para pessoas de cor negra e 
para as mulheres (Decreto nº 21.083, 
de 20.02.2002); o reajuste anual, 
e incompatibilidades e equívocos 
existentes no Projeto Básico.

De tudo o que foi constatado, a 
7ª IGE manifesta-se por diligência, 
para que a Jurisdicionada retifique 
ou justifique as impropriedades 
apontadas, remetendo o documentário 
e as publicações faltantes e conheça 
as recomendações feitas.

Por seu turno, a Assessoria do 
Senhor Diretor da Secretaria de 
Controle Externo, com a anuência 
de S.Sª, destaca como inibidora 
da  par t ic ipação  no  cer tame a 
forma de pagamento de uma só 
vez e à vista, já que o prazo da 
concessão ultrapassa o mandato do 
atual Prefeito.  Aduz, finalmente, 
que  deu entrada  nes ta  Cor te , 
so l i c i t ação  do  S ind ica to  dos 
Guardadores de Automóveis do 
Estado do Rio de Janeiro, pedindo 
a suspensão e cancelamento do 
edital ora sob análise (Processo  
nº 40/003.167/2007).

Finalmente, os titulares das 

Secretarias de Controle Externo e 
Geral, bem como o douto Procurador-
Chefe da Procuradoria Especial, 
opinam por diligência.

   
É o Relatório.

O certame em foco, 
a l é m  d e  o u t r o s 

diplomas legais, rege-se pela Lei 
Federal nº 8.987, de 13.12.1995, que:

“Dispõe  sobre  o  reg ime de 
concessão e permissão de prestação 
de serviços públicos previsto no art. 
175 da Constituição Federal, e dá 
outras providências.”

O inciso II do art. 15, citado no 
subitem 6.01 do Edital, estabelece 
que por ocasião do julgamento da 
licitação será considerada:

“a maior oferta, nos casos de 
pagamento ao poder concedente pela 
outorga da concessão.”.

Destarte, a forma do pagamento 
f i c a  a o  a l v e d r i o  d o  p o d e r 
concedente.

Quanto à Representação do 
Sindicato dos Guardadores de 
Automóveis do Estado do Rio de 
Janeiro, pedindo a suspensão e o 
cancelamento do presente Edital 
(Processo nº 40/003.167/2007, será 
oportunamente considerada, sendo 
que seus reflexos se farão sentir na 
oportunidade da decisão  terminativa 
do Tribunal sobre o Edital, o que 
não ocorre no momento à vista da 
diligência proposta.  Registre-se 
que a citada Representação será 
enviada à SMTR para o devido 
contraditório.

C o m  e s t a s  o b s e r v a ç õ e s ,  e 
em face das manifestações do 
C o r p o  I n s t r u t i v o  e  d a  d o u t a 
Procuradoria Especial, voto pela 
remessa à Secretaria Municipal 
de  Transpor tes ,  de  cópia  dos 
pronunciamentos  da 7ª IGE e da 
SCE, a fim de que Órgão, tomando 
ciência de seus termos, possa se 
pronunciar a respeito, adotando 
as providências que se fizerem 
indicadas.

VOTO
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s CONCESSÃO DE USO

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos

Processo no. 40/001.566/2006
Apensos: 40/000.607/2006 e 40/004.611/2005
Sessão Plenária de 07.11.2007

Riocentro S/A – SMF 

Determina-se nova diligência 
para que a Jurisdicionada comprove 
e esclareça os questionamentos 
formulados.

A, até a entrega definitiva do imóvel, 
prevista para 17.05.2006;
 Termo 3 - Estabelece que: - de 
12.04.2006 a 17.05.2006, a gestão da 
Riocentro continuará a ser exercida 
exclusivamente pela Riocentro S/A, 
responsável por todas as despesas 
no período, permitindo que os 
representantes da GL Events Centro 
de Convenções Ltda. acompanhem 
a gestão das atividades, bem como 
a definição de que a Riocentro S/A 
é responsável pela devolução, aos 
contratantes, de quantias recebidas 
por eventos programados para 
realização após 17.05.2006.
 O valor do Termo de Concessão de 
Uso é de R$ 69.386.992,74 (sessenta 
e nove milhões, trezentos e oitenta e 
seis mil, novecentos e noventa e dois 
reais e setenta e quatro centavos). 
O prazo é de 50 (cinqüenta) anos, 
improrrogáveis.
 Em 13.09.2006, na 62ª Sessão 
Ordinária, nos termos do voto do 
Relator, Exmo Sr. Conselheiro Sergio 
Cabral, o plenário decidiu pela baixa 
dos autos em diligência. Na 22ª 
Sessão Ordinária, em 04.04.2007, 
ao retornar da referida diligência 
baixada, pediu vista dos autos o Exmo 
Sr. Conselheiro José de Moraes. 
 A diligência baixada na 62ª 
Sessão Ordinária determinou à 
jurisdicionada - SMF que:
 -.”..remeta cópia das atas, dos 
documentos de habilitação, da 
proposta da licitante vencedora, 
do despacho homologatório e do 
Termo de Cooperação assinado pelo 
Prefeito”; bem como que esclareça 

ou justifique o seguinte, relativo ao 
citado Termo de Cooperação:
 III.2)  -“... que a SMF informe a 
fundamentação legal do Termo de 
Cooperação, tendo em vista que não 
foi previsto na licitação.”
 III .3)  -  “A Cláusula Oitava 
estabelece a impossibilidade da 
Riocentro S/A exercer atividades 
conflitantes com o objeto do Termo de 
Concessão. A referida disposição não 
foi prevista na licitação e restringe, 
de forma infundada, a atuação da 
empresa Riocentro S/A, definida na 
Lei nº 82/1976.”
 III.4)  - “De acordo com a Cláusula 
Décima, a Riocentro S/A fez uma oferta 
de venda dos Ativos Mobiliários à GL 
Events, pelo valor residual contábil.
Na forma do art. 17, II da Lei nº 
8.666/93 c/c o art. 232, II da Lei 
Orgânica do Município, a alienação de 
bens móveis subordina-se  à existência 
de interesse público, expressamente 
justificado, e dependerá de avaliação 
prévia e de licitação. Ressaltamos que 
a referida alienação não foi prevista 
no procedimento licitatório.”
 III.5) “A Cláusula Décima Segunda 
do termo disponibiliza, gratuitamente, 
a marca “Riocentro”, bem como o 
domínio “Riocentro” na internet, à GL 
Events durante o período da concessão 
de uso do imóvel  denominado 
Riocentro, o que também não foi 
previsto na licitação, aplicando-se 
aqui o observado no item III.3.”
 A l é m  d o  a c i m a  e x p o s t o , 
recomendou-se à jurisdicionada, nos 
termos do referido voto do relator, 
retificar o parágrafo 2º (segundo) 
da Cláusula Terceira do Termo de 
Concessão (Termo 1), haja vista que 
já foi publicada uma errata do referido 
parágrafo no DO-RIO de 22.02.06 (fls. 
49 do Processo  40/000.607/2006, 
apenso).
 Ao re tornar  da  di l igência , 
determinada na 62ª Sessão Ordinária 
(13.09.2006), foi juntada aos autos a 
resposta da SMF. Tal documentação foi 
analisada pelo Corpo Instrutivo, que 
se manifestou da seguinte forma:

a -  c o n s i d e r o u  a t e n d i d a  a 
diligência no tocante ao envio a esta 

 Trata o presente dos Termos: 1-
Concessão de Uso com Estipulação de 
Encargos nº 24/2006-F/SPA; 2-Entrega 
e Recebimento Parcial de Imóvel 
Próprio Municipal nº 200-F/SPA e 3-
Cooperação; entre o Município do Rio 
de Janeiro – SMF, GL Events Centro 
de Convenções Ltda e Riocentro S/A,   
tendo como objeto: 
 Termo 1 - Concessão de uso e 
fruição, com estipulação de encargos, 
de caráter administrativo, de direito 
pessoal, tem como objeto a exploração 
comercial da área delimitada no 
Anexo I  do edital ,  pelo prazo 
improrrogável de 50  (cinqüenta) 
anos, com atividades de centro 
de convenções e afins, bem como 
quaisquer outras permitidas pela 
legislação urbanística e de posturas 
municipais, desde que, compatíveis 
com as atividades desempenhadas 
por centro de convenções, observada, 
em qualquer hipótese, a legislação 
vigente.
 Termo 2 - Entrega à GL Events 
Centro de Convenções Ltda., com 
declaração de recebimento, sala 
de reunião situada entre a sala do 
Protocolo e a sala de Informática, no 
prédio da Administração Geral do 
Riocentro S/A, na Avenida Salvador 
Allende, nº 6.555, permanecendo o 
restante do imóvel sob a administração 
e a responsabilidade da Riocentro S/
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Corte de Contas de: “cópia das atas, 
dos documentos de habilitação, da 
proposta da licitante vencedora, do 
despacho homologatório e do Termo de 
Cooperação assinado pelo Prefeito”. A 
1ª IGE também considerou atendida 
a retificação da Cláusula Terceira, 
parágrafo segundo, do citado Termo 
de Cooperação.

b- quanto às cláusulas contratuais 
que não foram previstas no edital 
(itens III.2 a III.5, transcritos acima), 
considerando o parecer do Procurador 
Geral do Município, que exarou 
opinião contrária aos itens da 
diligência, o Corpo Instrutivo submete 
o presente processo à consideração 
superior, pedindo a manifestação da 
douta Procuradoria Especial desta 
Corte.
 O Senhor Diretor da Secretaria de 
Controle Externo e o Sr. Secretário-
Geral, acompanham o entendimento 
da 1ª IGE.
 A douta Procuradoria Especial, 
em parecer, visado pelo Senhor 
Procurador- Chefe ,  opina pelo 
conhecimento dos termos em exame, 
para fins de arquivamento.
 No que pese a laboriosa instrução 
do Corpo Instrutivo, tendo em 
vista que o presente processo foi 
submetido à consideração superior, 
acrescentamos à análise da Secretaria 
de Controle Externo e da Procuradoria 
Especial as seguintes observações:

 1- Há, entre as fls. 09 e 10, uma 
folha que não está autuada, folha 
essa final de um termo datado de 10 
de novembro de 2005 envolvendo o 
CO-RIO 2007 e a Municipalidade, 
termo esse que, aparentemente, não 
corresponde a quaisquer dos termos 
em exame;

 2- As assinaturas não estão 
identificadas, em todos os três 
termos faltam nomes, matrículas 
ou identidades das partes e das 
testemunhas, conforme determina o 
art. 132 do Decreto nº 2.477 de 25 de 
janeiro de 1980.
3- a Concessionária, Empresa GL 

Events  Centro de Convenções 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
05.495.076/0001-59, tem sede na 
Avenida Rio Branco, nº 85, 13º 
andar, no Centro, Município do Rio 
de Janeiro, e seu Representante Legal 
e Diretor é o Senhor Bertrand Louis 
Marie Benoit de Solere, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RJ sob 
o nº 122.704 e portador do CPF nº 
085.737.697-77.

3.1- a pessoa jurídica GL Events 
Centro de Convenções Ltda. é sucessora 
da empresa Jequié Participações Ltda., 
desde 28.10.2005. 

3.2- a pessoa jurídica Jequié 
Participações Ltda. foi constituída 
em 08 de janeiro de 2003, tendo 
por objeto social “a participação 
no capital de outras sociedades, na 
qualidade de quotista ou acionista”. 
O capital, totalmente integralizado 
no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais), está dividido em 120 (cento e 
vinte) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, 
sendo 60 (sessenta) pertencentes ao 
sócio Senhor Jorge Eduardo Gouvêa 
Vieira (brasileiro, advogado, inscrito 
na OAB/RJ sob o nº 83.657 e portador 
do CPF nº 962.732.757-34) e as 
demais 60 (sessenta), pertencentes 
ao sócio Senhor Antonio Fernando 
Rebelo Pinto (brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RJ sob o nº 32.786 
e portador do CPF nº 099.957.147-
87). A empresa foi registrada na 
Jucerja em 13.01.2003, sob o nº 
33.2.0707894-4 e, ao que tudo indica, 
permaneceu legalmente ativa, porém, 
comercialmente inoperante até 28 de 
outubro de 2005, contendo uma cópia 
do contrato social  autuada às fls. 39-
43 do presente processo. 

3.3- Por meio da 1ª Alteração do 
Contrato Social de Jequié Participações 
Ltda. Em 28 de outubro de 2005, a 
empresa francesa  GL Events, com 
sede em Z.I. Nord, Route d’ Irigny, 
Brignais, 69.530, na França e inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.653.070/0001-98, 
através de sua procuradora, Senhora 
Vanessa Grosso da Silveira (brasileira, 
advogada, inscrita na OAB/RJ sob 
o nº 114.660, e no CPF/MF sob o  

nº  078.027.827-59), adquiriu 119 
(cento e dezenove) das 120 (cento e 
vinte) quotas da sociedade limitada 
denominada Jequié Participações 
Ltda. e o Senhor Bertrand Louis Marie 
Benoit de Solere, aqui já mencionado, 
adquiriu a última quota disponível e 
foi nomeado pelo sócio majoritário 
para o cargo de Administrador da 
Sociedade. Nesta mesma alteração 
contratual foi operado o aumento do 
capital social, de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais) para R$ 10.000.120,00 
(dez milhões, cento e vinte reais), 
com integralização a ocorrer até 
27.11.2005.

3.4- Em 21 de novembro de 2005, 
lavrou-se a 2ª Alteração do Contrato 
Social de Jequié Participações Ltda. 
(fls. 52-58 do presente processo), 
através da qual a sociedade passa a 
denominar-se GL Events Centro de 
Convenções Ltda., e o prazo para a 
integralização do capital é dilatado, 
passando a findar em 31 de dezembro 
de 2007.

3.5- Pelo que consta dos autos, 
vê-se que não se alterou a situação 
jurídica da empresa durante todo o 
processo licitatório, conforme pode 
ser observado nas seguintes datas:

- 15 de março de 2006, quando, na 
condição de licitante, é inabilitada, 
nos termos registrados na Ata de 
Reunião autuada nas fls. 649-650 do 
Processo nº 04/001.288/2005, com 
cópia nas fls. 34-35 do presente;

- 22 de março de 2006, quando a 
empresa, na condição de licitante, é 
habilitada, nos termos registrados na 
Ata de Reunião autuada nas fls. 780-
781 do Processo nº 04/001.288/2005, 
com cópia nas fls.  165-166 do 
presente:

- 24 de março de 2006, data em 
que a licitante é declarada vencedora 
do certame, conforme consta da Ata 
de Reunião autuada nas fls. 783-786 
do Processo nº 04/001.288/2005, com 
cópia nas fls. 168-171 do presente, 
momento em que o resultado da 
licitação é homologado pelo Senhor 
Secretário Municipal de Fazenda (fls. 
787 do Processo nº 04/1288/2005, 
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com cópia nas fls.172 do presente);
- 12 de abril de 2006, quando é 

celebrado o Termo de Concessão de 
Uso com Estipulação de Encargos nº 
24/2006-F/SPA, com cópia nas fls. 
03-10 do presente processo.

3.6- O capital integralizado da 
pessoa jurídica GL Events Centro de 
Convenções Ltda. era, no momento 
em que se transformou legalmente 
em Concessionária, e continua sendo 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais) até 
que se demonstre alteração.

3.7- As fls. 66 a 87 do presente 
processo, copiadas das fls. 681 a 
702 do Processo nº 04/001.288/2005, 
ostentam as seguintes indicações:

- fls. 66 (à guisa de capa de 
documentos, com o timbre da empresa 
francesa GL Events): “B.3) Contrato 
Social em vigor, comprovando ser 
dotada de capital  social superior 
a R$ 6.913.699,00 (seis milhões, 
novecentos e treze mil, seiscentos 
e noventa e nove reais), e Balanço 
Consolidado 2004 da GL Events 
SA”;

- fls. 67 a 73: cópia da 2ª Alteração 
do Contrato  Socia l  de  Jequié 
Participações Ltda.;

-  f l s .  7 4  a  7 8 :  c ó p i a  d a s 
d e m o n s t r a ç õ e s  f i n a n c e i r a s 
consolidadas (consolidated financial 
statements) em 31.12.2004, da 
empresa francesa GL Events;

- fls.  79 a 87: tradução por 
profissional juramentado.

3.8 - A folha 89 constitui-se 
de cópia do cartão de inscrição da 
empresa brasileira, sucessora de 
Jequié Participações Ltda. denominada 
GL Events Centro de Convenções 
Ltda., no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob o nº 
05.495.076/001-59, com atividade 
econômica principal de “74.99-3-
13 - Casas de festas e eventos” e 
atividade econômica secundária de 
“74.14-4-00- Gestão de participações 
societárias (holdings)”.

3.9- Trata-se de duas empresas 
distintas, a francesa (GL Events, CNPJ 
nº 07.653.070/0001-98) e a brasileira 
(GL Events Centro de Convenções 

Ltda., CNPJ nº 05.495.076/0001-59) 
e, muito embora a primeira seja sócia 
majoritária da segunda, esta última 
tem personalidade jurídica e capital 
próprios e independentes, não sendo 
possível comprovar a capacidade 
financeira da empresa brasileira, 
licitante, mediante a apresentação da 
demonstração financeira da empresa 
francesa.

3.10- Desta forma, até que se 
prove o contrário, a assinatura do 
Termo de Concessão de Uso em 
exame deu-se em desacordo com o 
exigido no item (B.3) do edital, uma 
vez que a signatária, que formalizou 
sua condição de Concessionária, não 
comprovou, antes da assinatura do 
termo, a integralização do capital 
mínimo exigido, conforme o texto 
editalício abaixo transcrito:

“comprovação (...) de capital 
social ou de patrimônio líquido 
igual ou superior a R$ 6.913.699,00 
(seis milhões, novecentos e treze 
mil, seiscentos e noventa e nove 
reais), correspondente a 10% do 
valor estimado da concessão, 
considerando a oferta mínima 
e  os  encargos ,  devendo estar 
in tegra l izado  prev iamente  à 
assinatura do Termo de Concessão 
de  Uso.  A  comprovação será 
obrigatoriamente feita pelo Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor e devidamente 
r e g i s t r a d o  o u  p e l o  b a l a n ç o 
patr imonial  e  demonstrações 
contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, conforme disposto 
no artigo 31, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93”.

3.11- Por decisão desta Corte 
de Contas, na Sessão Ordinária 
realizada em 21 de agosto de 2006, 
encontra-se sobrestado o Processo       
nº 40/001.002/2006, cujo assunto 
é a representação interposta pelo 
Advogado Luiz Paulo de Barros 
Viveiros de Castro de impugnação do 
Edital de Concorrência CEL/Próprios/
SMF nº CN-01/2006. O sobrestamento 
perdurará “até à prolação da decisão 

final nos autos da Ação Popular, que 
tramita perante a 4ª Vara de Fazenda 
Pública da Comarca da Capital”, 
conforme consta da certidão de fls. 
88 do citado processo.

 4- conforme ilustram os autos de 
fls. 188-195, tramitam o Processo nº 
2006.001.037305-6 (Ação Popular) 
e seu apenso 2007.001.031645-3, 
que versam sobre as matérias ora 
em exame e, ao que se sabe, haveria 
interposição de recurso já no STJ.
 
 5 - estão em curso os trabalhos 
da  Comissão  Pa r l amenta r  de 
Inquérito instituída pela Resolução 
nº 1.061/2007, cuja finalidade é 
apurar fatos determinados referentes 
à cessão do Riocentro S/A, e diversas 
irregularidades na Concorrência CEL/
Próprios-SMF nº 01/2006.
 
 6 - tramita nesta Corte de Contas 
o Processo nº 40/003.003/2007, que 
trata de Relatório Preliminar da 1ª 
IGE, datado de 06.06.2007, de Visita 
Técnica ao Riocentro, ocorrida no dia 
1º de junho de 2007.
 
 7- Consta das fls. 04 do Relatório 
que, em entrevista com o Senhor 
Subsecretário da Secretaria Especial 
Rio-2007, Senhor Cláudio Versiani, 
em 16 de maio de 2007, a Equipe 
Técnica encarregada foi informada 
de que as intervenções no imóvel 
dividem-se em duas categorias: 
as de legado (obras que passam a 
integrar o imóvel após os Jogos) e 
as de overlay (obras temporárias 
apenas para atender as necessidades 
dos Jogos Pan-americanos e Para-
pan-americanos). A autoridade 
teria informado aos Técnicos que 
os pedidos de visita ao local e 
da documentação referente às 
intervenções em curso, bem como 
das já concluídas, deveriam ser 
formalmente dirigidos a quem de 
direito, ficando, na oportunidade, 
esclarecido que a Secretaria Rio-
2007 responsabiliza-se apenas pela 
fiscalização das obras de overlay 
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(ou seja, obras temporárias), não 
sabendo informar, no momento, 
quem se r i a  r e sponsáve l  pe la 
fiscalização das chamadas obras 
de legado. Informou, ainda, que 
por iniciativa da Concessionária, 
algumas obras temporárias, como 
o sistema de ar condicionado, 
passaram à condição de obras não 
temporárias.

 8- O Relatório Preliminar dá 
conta de que a Visita Técnica veio 
a ocorrer em 01.06.07, e que, na 
ocasião, a Equipe Técnica solicitou ao 
Senhor Subsecretário documentação 
referente às obras, ficando acertado 
que a mesma seria disponibilizada 
na semana de 11 de junho, data em 
que estava programada a entrega do 
imóvel ao CO-Rio.

 9- Em 26.06.2007, a Senhora 
Inspetora-Geral da 1ª IGE informa 
que os documentos requeridos 
não haviam sido entregues pela 
Secretaria Especial Rio-2007, o 
que motivou a expedição do Ofício           
nºTCM/GPA/SCP/00265/2007, de 
03.07.2007, ao ilustre Secretário 
Especial Senhor Ruy Cezar Miranda 
Reis, o qual, em resposta, esclareceu  
que o cronograma físico-financeiro 
e a cópia do orçamento atualizado 
d a s  i n t e r v e n ç õ e s  d e v e m  s e r 
solicitados à Secretaria Municipal 
de Fazenda, em consonância com o 
teor da Cláusula Sexta do Termo de 
Concessão de Uso com Estipulação 
de Encargos nº 24/2006. Ao mesmo 
tempo, o Senhor Secretário Especial 
informou que encaminharia os 
Projetos Executivos ao TCMRJ, 
tão logo os recebesse da entidade 
responsável por sua elaboração, o 
que, até 22 de agosto de 2007, ainda 
não havia ocorrido.
Tornou-se, portanto, necessário 
apurar  o  quadro  s i tuac ional , 
concomitantemente com o exame 
dos presentes autos, tendo em vista 
o não atendimento do requerido 
e considerando sua importância 
para o correto acompanhamento da 

execução do Termo de Concessão de 
Uso, sobretudo em um contexto no 
qual se incluem obras temporárias, 
provavelmente já desfeitas, em 
virtude do término dos Jogos, sem 
que tenha havido condições de seu 
efetivo acompanhamento, inclusive 
em termos de custo.

É o Relatório.

Diante dos fatos, voto por 
diligência, para que:

 1 - a Secretaria Municipal de 
Fazenda:

1.1- comprove que, antes de 
firmar o Termo de Concessão e se 
tornar Concessionária, a licitante 
vencedora apresentou documentação 
bastante e suficiente para demonstrar 
a integralização, até àquela data, do 
capital registrado da empresa, de R$ 
10.000.120,00 (dez milhões, cento e 
vinte reais), ou de patrimônio líquido 
igual ou superior ao valor  mínimo 
exigido no edital, de R$ 6.913.699,00 
(seis milhões, novecentos e treze mil, 
seiscentos e noventa e nove reais), 
conforme exigido no item B.3 do 
edital da licitação;
        1.1.1- em não sendo integralizado o 
capital,  questione da Concessionária 
e informe a este Tribunal, a respeito 
das razões que levaram ao adiamento 
da integralização de seu capital para 
dezembro de 2007, ou seja, para 
após a realização dos Jogos que 
justificaram a própria concessão de 
uso, em flagrante descumprimento 
do edital;

1.2- remeta a esta Corte de Contas 
o processo administrativo contendo 
toda a documentação referente ao 
Procedimento Licitatório, em especial 
a documentação de habilitação da 
licitante vencedora;

1.3- junte cópias do cronograma 
físico-financeiro e do orçamento 
atualizado das intervenções, bem 
como cópias das notas f iscais 
comprobatórias dos gastos no valor 
acordado de R$ 68.136.992,74 
(sessenta e oito milhões,cento e trinta 

VOTO

e seis mil,novecentos e noventa e dois 
reais e setenta e quatro centavos);

1.4 - junte os Balanços Patrimoniais 
de 2006 e 2007, se houver, da empresa 
concessionária GL Events Centro de 
Convenções Ltda.;

1.4.1 - que, na eventualidade de 
a Concessionária ainda não dispor 
do Balanço Patrimonial de 2007, em 
seu lugar, a Jurisdicionada Secretaria 
Municipal de Fazenda obtenha e 
remeta a esta Corte de Contas os 
Balancetes até outubro de 2007, 
inclusive;

1.5- Como tudo indica que o 
capital da Concessionária seja de 
R$120,00 e diante do fato de que 
assumiu compromissos no valor de 
R$ 69.386.992,74, torna-se necessário 
que informe se os recursos para 
honrar tais compromissos foram 
obtidos:
-   mediante empréstimo tomado de 
pessoa física;
- m e d i a n t e  e m p r é s t i m o  d e 
instituição bancária. Se,    afirmativo, 
de instituição bancária nacional ou 
estrangeira; 
 - mediante empréstimo de outra 
empresa. Em caso afirmativo, se em 
moeda nacional ou estrangeira. Em 
se tratando de moeda estrangeira, 
informar se o ingresso dos recursos 
se deu de acordo com as normas 
específicas do Banco Central do 
Brasil; 
 1.6- Identifique as assinaturas dos 
Termos, conforme  estabelecido no 
Decreto nº 2.477/80, art. 132;

 2- a Secretaria Especial Rio-
2007:
 2.1 - junte aos autos cópia da 
documentação comprobatória da 
fiscalização das obras, que, segundo 
o Senhor Chefe de Gabinete da SMF, 
Senhor Nilton Correia, ficou sob a 
responsabilidade daquela Secretaria 
Especial e da Riourbe.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias.
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s AUDITORIA OPERACIONAL 

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto

Processo nº40/000.737/2007
Sessão Plenária de 12.11.2007 

Setembro a outubro de 2006 
– Riourbe

O voto é pela diligência  a fim de 
que a Jurisdicionada se pronuncie 
sobre as impropriedades apontadas. 

priorização das obras e serviços 
de manutenção, considerando-
se os serviços não executados 
relacionados nos relatórios das 
condições físicas das unidades 
(cuja confecção deveria ser exigida, 
na forma do Termo de Referência ) 
e os solicitados pela Administração 
do hospital e não atendidos, que não 
são registrados adequadamente.

Não são mantidas nas unidades 
descentralizadas e na Assessoria 
de Engenharia e Obras da SMS 
p l a n t a s  b a i x a s  r e s u m i d a s  e 
descritivas da situação de cada 
unidade, assim como a relação dos 
seus equipamentos e instalações 
prediais.

Não há um planejamento ou 
estudo sobre a maior necessidade 
de uma obra dentre os projetos 
desenvolvidos pela Assessoria de 
Engenharia e Obras.

N ã o  h á  u m  p l a n e j a m e n t o 
f i n a n c e i r o  p a r a  a  e x e c u ç ã o 
das  obras  de  maior  urgência , 
considerando as despesas contínuas 
com os contratos de manutenção. 
A p e s a r  d a s  d e c l a r a ç õ e s  d e 
disponibi l idade  orçamentár ia 
pelo ordenador de despesa para a 
execução dos contratos, tanto de 
manutenção predial como de obras  
(obrigatórias, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal) é rotina 
da SMS atrasar o empenhamento e 
liquidação da despesa mensal, não 
cumprindo os cronogramas físico-
financeiros, o que compromete a 
execução contratual, que deveria 
ser  contínua e eficiente.

Nos contratos de manutenção 
predial analisados no presente 
trabalho, utilizou-se a metodologia 
de executar um percentual mensal 
menor do que o previsto no início 
do contrato, sem aproveitar ao 
máximo a mão-de-obra mensal 
fixa, que permanece disponível 
no local. Com este procedimento, 
é acumulado um saldo no final 
do prazo, que geralmente é gasto 
para a execução de obras de maior 
vulto nas unidades. Entretanto, 
estas obras atropelam os serviços 
de  manutenção dos  contra tos 
seguintes ,  es tendendo -se  sua 
vigência e utilizando mão-de-obra 
comum.

Ta m b é m  n a  p r o g r a m a ç ã o 
das obras específicas de grande 
vulto, há dificuldades, posto que 
muitas  vezes  não há recursos 
para a conclusão das obras, que 
deter ioram-se  antes  de  serem 
inauguradas.

O s  p r o j e t o s  d e v e r i a m  s e r 
elaborados com um melhor nível de 
detalhes, assim como os orçamentos 
deveriam incluir todos os serviços 
necessár ios  e  o  plane jamento 
deveria ser feito em conjunto com 
a Secretaria Municipal de Fazenda, 
q u e  d e v e r i a  s e  c o m p r o m e t e r 
formalmente com o ordenador 
de  despesa ,  d i sponib i l izando 
os recursos de acordo com as 
etapas dos cronogramas físico-
financeiros.

2) Impropriedades observadas nos 
processos referentes a contratos de 
manutenção predial        
               
2.1) Sobre o processo licitatório
c )  P r a z o  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o 
d a s  c o n c o r r ê n c i a s / t r â m i t e s 
administrativos lentos levando 
à retroatividade/necessidade de 
termos de ajuste; 
d) Registros de vigência do contrato 
no FINCON e no instrumento 
e n c a m i n h a d o  a o  T C M R J 
incompat íve is  com re la tór ios 
d e  a n d a m e n t o ,  q u e  m o s t r a m 
retroatividade;

Submete-se a novo exame deste 
Tribunal de Contas o relatório 
referente à Auditoria Operacional 
e m p r e e n d i d a  p e l a  2 ª I G E ,  n a  
Riourbe  -  Empresa  Municipal 
de Urbanização, no período de 
setembro a outubro de 2006, na 
pessoa do Técnico de Controle 
Externo Francis Pacheco Rodrigues 
(mat r í cu la  n °40 /901 .353 ) ,  do 
Engenheiro Marcio Souza Bandeira 
de Melo (matrícula n°40/901.375) e 
da Inspetora Setorial Marilene Motta 
Buch (matrícula n° 40/900.748).

A SCE opina pela manutenção da 
diligência do presente processo a fim 
de que sejam encaminhados ofícios 
à Riourbe e à SMS, solicitando que 
estas jurisdicionadas se pronunciem 
sobre as impropriedades listadas no 
item VIII de fls.02/55, bem como 
em relação à implementação das 
sugestões propostas no item IX do 
Relatório em comento, ressalvando-
se o referido no item 2.1 ( “a” e 
“b”- sobre o processo licitatório), 
a saber:

“ V I I I )  R e s u m o  d a s 
impropriedades

1) Impropriedades no registro da 
demanda pendente e na distribuição 
dos recursos para as obras e serviços 
de manutenção 

Não são adotados critérios para 
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e )  Lapsos  tempora is  ent re  os 
contratos.

2 . 2 )  S o b r e  a  p r o g r a m a ç ã o 
financeira
a) Faturamentos recentes (2006) de 
contratos emergenciais celebrados 
em 2004, referentes a serviços 
prestados na época;
b) Cronograma físico-financeiro dos 
contratos de manutenção predial 
não suportam gastos mensais fixos 
nos primeiros meses.

2.3) Sobre a execução física
a) Execução de poucos serviços 

(geralmente emergenciais), com 
empresas limitando-se a deixar o 
mínimo de pessoal à disposição;

b) Fornecimento de material 
pela administração das unidades 
com recursos do fundo fixo ou 
outros;

c) Relatórios com faturamento 
elevado para período sem nenhum 
serviço;

d )  Re l a tó r i o s  c om Or de ns 
de Serviço (OS’s) sem gasto de 
material, indicando que a unidade 
forneceu material.

2.4) Sobre os relatórios
a) Falta de identificação do 

responsável pela contratada nos 
relatórios de andamento;

b )  Re la tór ios  mensa is  sem 
fotografias, em desacordo com o 
Termo de Referência;

c) Da mesma forma, relatórios 
de condições iniciais apenas como 
fo togra f ias ,  sem descr ição  de 
instalações e equipamentos;

d) Relatório de condições iniciais 
com fotos pouco representativas;

e) Relatórios de andamento sem 
relação de pessoal ou com relação 
de pessoal incompleta ou sem 
pessoal administrativo;

f )  Relatórios de andamento 
apresentando serviços feitos por 
terceiros sem a devida nota fiscal;

g) Faturamento de serviços em 
um relatório e serviços executados 
de fato em período posterior;

h )  E r r o s  n a  c o n f e c ç ã o  d e 
relatórios com inversão de OS’s e 
medições;

i)  Falta de padronização na 
elaboração de relatórios;

j) Falta de entrega do relatório de 
condições iniciais dentro do prazo 
previsto;

k) Relatórios fotográficos com 
fotos iguais para OS’s diferentes e 
em diferentes unidades;

l)  Incoerência entre valores 
medidos e serviços efetivamente 
realizados;

m) Relatórios de valor alto com 
poucas OS’s;

n )  O r d e n s  d e  S e r v i ç o 
apresentando  orçamento  com 
preços de itens elementares ou 
com preços de serviços (pelo SCO-
RIO)  não separados  por  i tens 
elementares;

o) Poucas OS’s , com descrição 
muito genérica;

p) Poucas unidades atendidas 
em alguns meses (relatórios das 
CAP’s).

2.5) Sobre os check-lists
a) Check-lists sem descrição de 

deficiências na unidade;
b) Check-lists que, pela grafia/

preenchimento, sugerem terem sido 
realizados por uma única pessoa;

c) Check-lists de meses seguidos 
indicando a execução de serviços 
cuja periodicidade é semestral/
anual;

d) Assinatura dos check-lists 
por pessoa não habilitada e que 
não responde pela empresa, em 
contradição com a alegação de que 
o documento seria uma garantia de 
que as empresas estariam realizando 
serviços e se responsabilizando por 
estes;

e) Um check-list para diversas 
unidades.

2.6) Sobre Solicitações de Serviço  
(SS’s) e Ordens de Serviço( OS’s)

a )  E x i s t ê n c i a  d e  O S ’ s  n o 
relatório sem identificação das 
SS’s correspondentes;

b )  O S ’ s  s e m  a t e s t a ç ã o  d a 
unidade;

c) OS’s sem atestação pelo  fiscal 
da Riourbe;

d) OS’s de unidades de CAP com 
atestação só pelo Coordenador e 
não pela unidade;

e) Duas OS’s no mesmo relatório 
a p a r e n t e m e n t e  c o m  s e r v i ç o s 
iguais;

f )  OS ’ s  que  inc luem i t ens 
constantes no SCO-Rio, mas cujo 
preço foi definido por propostas;

g) Itens de serviços no orçamento 
original que não correspondem aos 
itens elementares na explosão;

h) Os códigos usados na explosão 
de serviços não são os mesmos que 
constam do item especial, ou seja, 
o item especial serve apenas para 
incluir verba no orçamento;

i )  D i v e r s o s  s e r v i ç o s  s ã o 
justificados por propostas apenas 
da empresa contratada.

2.7) Outros                                    
a )  P r e ç o s  p a r a  s e r v i ç o s 

semelhantes incompatíveis entre 
si e/ou com o mercado;

b) Comissionamento, testes e 
treinamento na subestação faturado 
no primeiro relatório: não existe 
laudo, somente certificados de 
treinamento interno ministrado 
pela própria empresa;

c) Preços elevados para serviços 
de pintura;

d) Aquisição de aparelhos de 
ar-condicionado pelo contrato de 
manutenção;

e )  Te r m o s  d e  A j u s t e  c o m 
orçamento de contratos ainda não 
iniciados.

3) Impropriedades observadas nos 
processos referentes a contratos de 
obras especificas

3.1) Sobre as obras inacabadas
a) Foi gasto um valor considerável 

(R$ 301.849,96) com demolições e 
construção de tapume para cercar 
o terreno onde será construído o 
novo Hospital Municipal Paulino 
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s Werneck, além da despesa com 
a  d e s a p r o p r i a ç ã o  d o  i m ó v e l , 
concomitantemente à execução de 
uma obra de recuperação estrutural 
do  préd io  a tua l  (no  va lo r  de  
R$ 2.191.798,76), durante a qual 
a maior parte do atendimento foi 
transferido para outras unidades 
de saúde do Município do Rio de 
Janeiro.

b) A obra de construção da nova 
Maternidade Oswaldo Nazareth, 
l o c a l i z a d a  n a  Ru a  M o n c o r v o 
Filho, encontra-se suspensa desde 
28.12.2004, a pedido da contratada 
(Cone Construções e Engenharia 
Ltda.), por falta de empenho. A 
firma vem mantendo um vigia na 
obra (contingente insuficiente 
para  cuidar  de  5 .730,60m² de 
área  const ruída  e  um ter reno 
de  5 .200 ,00m² ,  cons ide rando 
principalmente que existem muitos 
materiais adquiridos pela empresa e 
estocados no prédio, além do risco 
de depredação). Foram liquidados        
R$ 6.730.185,71 do valor total 
a justado de R$ 8.027.113,59 e 
j á  ex i s t e  um orçamento  pa ra 
complementação da obra no valor de 
R$ 10.371.261,02, que contabiliza 
serviços já incluídos no orçamento 
anterior tais como escavação de 
valas/aterro, demolições, alvenarias 
e cobertura e impermeabilizações. 
Enquanto isso ,  a  maternidade 
funciona num prédio na Praça 
XV de Novembro nas condições 
precárias apontadas no item VI , 
subitem 5.1.

3.2) Sobre o Hospital Municipal 
Paulino Werneck
 a )  Fo r a m  c e l e b r a d o s  d o i s 
contratos emergenciais subseqüentes 
para a realização da mesma obra 
(recuperação estrutural do prédio 
do hospital), ultrapassando o prazo 
máximo previsto para dispensa 
de licitação com fundamento no 
inciso IV do artigo 24 da Lei n° 
8.666/93, sendo que os serviços, 
objeto do contrato, não se limitaram 
àqueles que impedissem danos ao 

patrimônio público, impropriedade 
que mereceu uma recomendação 
deste Tribunal no processo n° 
40/003.248/2005;
 b)  O Contrato  n°  165/2005 
(processo n°09/024.032/2004) foi 
extinto por decurso de prazo, 
sendo emit ido um laudo com 
l e v a n t a m e n t o  d o s  s e r v i ç o s 
efetivamente realizados no valor de 
R$ 890.750,93, registrado no sistema 
FINCON como liquidado e pago à 
contratada. Durante a auditoria 
constatou-se um despacho na última 
folha do processo administrativo 
solicitando o empenhamento do 
saldo a executar do instrumento  
(R$ 1.284.895,98), o que demonstra o 
descontrole da execução financeira 
dos instrumentos contratuais e 
a dependência da Assessoria de 
Engenharia e Obras da SMS dos 
dados do sistema financeiro da 
Prefeitura, que não está sendo 
alimentado adequadamente com 
informações sobre a rescisão ou 
extinção dos contratos.”

Outrossim, no que tange ao 
ofício a ser dirigido à Riourbe, deve 
esta jurisdicionada ser informada 
sobre a análise dos documentos 
encaminhados.

No que se refere à  SMS, deve 
ser expedido ofício à  esta Pasta 
Municipal a fim de que a mesma: 

a )  P r o n u n c i e - s e  s o b r e  a s 
impropriedades apontadas no item 
VIII do Relatório em comento e sobre 
a possibilidade de implementação 
das sugestões  propostas  no item 
IX do mesmo;

b) Providencie o encerramento 
d o  C o n t r a t o  n ° 1 6 5 / 2 0 0 5  n o 
sistema FINCON e não iniciar o 
procedimento de empenhamento 
e liquidação do saldo registrado 
deste contrato no sistema, porque 
o mesmo já foi extinto e inclusive 
existe laudo de levantamento dos 
serviços executados no valor total 
liquidado que consta no sistema 
(R$ 890.750,93- fls. 92);

c) Encaminhe um levantamento 
de todos os meses trabalhados 

por empresas que executaram a 
manutenção predial das unidades 
descentralizadas da SMS antes da 
celebração dos contratos firmados 
em 2005 e que gerarão Termos 
de Ajuste, informando os valores 
devidos.

Sugere, ainda, a devolução dos 
documentos que seguem junto 
com o presente processo à Riourbe 
(originais dos relatórios mensais 
dos  contra tos  de  manutenção 
iniciados em 2005- março/2006 do 
Hospital Municipal Souza Aguiar 
e abril ,  junho e julho/2006 da 
CAP 1.0) e originais dos relatórios 
fotográficos referentes aos contratos 
de manutenção iniciados em 2006 
(Hospital Municipal Souza Aguiar e 
CAP 1.0), tendo em vista que eles já 
foram consultados para análise.

                               
 É o Relatório.

Pela diligência, na 
f o r m a  a v e n t a d a , 

concedido o prazo de 30 (trinta) dias 
para a correção das imperfeições 
detectadas, bem como para que 
a SMS  e a Riourbe efetivamente 
manifestem-se sobre as questões 
suscitadas nos itens VIII e IX do 
ati lado Relatório de Auditoria 
Operacional realizado pela 2ªIGE.  

Defiro, outrossim, a devolução 
da documentação indicada no 
presente voto à Riourbe.

VOTO
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Constitui ato jurídico perfeito o já 
consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.

INSPEÇÃO ORDINÁRIA E DENÚNCIA

Novembro / 2001 – Rioluz 

Conselheiro- Relator: 
José de Moraes Correia Netto

Processos nos 40/000.453/2002 
e 40/005.702/2002
Sessão Plenária de 16.04.2007

Retornam a esta Corte de Contas 
os Processos nos.40/000.453/2002 
e 40/005.702/2002, que cuidam, 
respectivamente, do Relatório de 
Inspeção Ordinária procedida pela 
Secretaria de Controle Externo-

 Em sua última manifestação, 
decidiu este Tribunal pelo provi-
mento parcial do recurso interposto 
pelo Senhor Jorge Roberto Fortes, 
Presidente da Companhia Municipal 
de Energia e Iluminação- Rioluz à 
época considerada no Relatório de 
Inspeção, com notificação de que, 
sendo de seu desejo, no prazo de 
30 dias apresentasse suas razões de 
defesa, contestando os argumentos 
e elementos probantes que lhe são 
desfavoráveis ou, não desejando 
fazê-lo, no mesmo prazo compro-
vasse a esta Corte o recolhimento ao 
Tesouro Municipal da importância 
de R$ 274.307,73, a título de res-

 

Sessão 
Plenária de 

07.05.2002

29.01.2003

17.09.2003

23.09.2004

19.12.2005

Nos termos  
do Voto nº 

2593/2002-MA

3331/2003-MA

3884/2003-MA

4978/2004-MA

1426/2005-JMCN 

Localização  do 
Voto (fls. nos.) 
 
36-39

84-88

134-140

182-185

252-254

Decisão 

Diligência

Diligência

Diligência

Pelo indeferimento, 
com  recomendação.

Pelo provimento parcial 
do recurso interposto.

sarcimento.
O p t o u  o  R e c o r r e n t e  p e l a 

apresentação de razões de defesa  
quanto aos fatos do processo, 
plei teando seu conhecimento, 
por pertinência, com reforma da 
ordem da notificação, quanto ao 
ressarcimento de valores ,  por 
entender inexistência de ilegalidade 
na prática do ato administrativo 
analisado.  

Em manifestação, a Senhora 
Inspetora Setorial Maria da Graça 
da Cunha Simões Costa, dirige-
se à Senhora Inspetora- Geral da 
2ª IGE, dando-lhe conhecimento 
de que, do conteúdo da defesa 

apresentada, merecem destaque 
duas leis reportadas nos autos: 
a Lei nº 2.645, de 27.05.98, que 
reconhece como logradouro público 
os assentamentos residenciais 
unifamiliares e plurifamiliares 
dispostos nas formas de ruas de 
vilas, desde que atendidos alguns 
requisitos, e a Lei nº 3.632, de 
04.09.2003, que autoriza o Poder 
Execut ivo  a  e fe tuar  obras  de 
iluminação pública nas áreas de uso 
comum dos loteamentos populares, 
nos condomínios habitacionais 
verticais e horizontais e em vilas 
residenciais.

A Senhora Inspetora enfatiza 
que a Lei nº 2.645, de 27.05.98, 
anterior à época do feito,  não 
pode ser invocada em sua defesa, 
uma vez  que os  condomínios 
beneficiados não tinham suas ruas 
consideradas logradouros públicos, 
em virtude de inexistir o processo 
de reconhecimento exigido pela lei. 
Em seguida, reportando-se à Lei 
nº 3.632, de 04.09.2003, esclarece 
que, por ser posterior aos fatos, não 
pode servir de suporte legal aos atos 
administrativos praticados, face ao 
Princípio da Irretroatividade da 
Lei, ressaltando que, se tivessem 
sido realizados na sua vigência, os 
serviços efetuados, pelos quais o 
ilustre ex-dirigente foi compelido 
a  ressa rc i r  o  Erá r io  Públ ico , 
encontrariam respaldo legal.

A  mani fes tação  mereceu a 
concordância da Senhora Inspetora- 
Geral  da 2ª IGE, que sugere o  
encaminhamento dos autos ao 
Conselheiro- Relator.  

Os Senhores Diretor da Secretaria 
de Controle Externo e Secretário- 
Geral concordam com os termos da 
manifestação da 2ª IGE.

 A douta Procuradoria Especial, 
ao apreciar o conteúdo da defesa, 
fá-lo sob dois ângulos: no aspecto 
a d j e t i v o ,  q u a n d o  c o n s i d e r a 
superados os óbices de natureza 
processual que asseguraram ao 
Recorrente o direito ao exercício 
de sua ampla defesa, através do 
contraditório; e quanto ao mérito, ao 

3ª IGE, na Companhia Municipal 
de Energia e Iluminação- Rioluz, 
de 7 a 26 de novembro de 2001, 
abrangendo o período de setembro 
a outubro de 2001, e de denúncia 
veiculada pelo jornal O Dia de 
08.09.2002.

Os processos já mereceram cinco 
decisões desta Corte de Contas, da 
seguinte forma:
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s apreciar os argumentos da defesa em 
busca de elementos que pudessem 
reformar a decisão deste Tribunal.

Entendendo que as razões de 
defesa não oferecem quaisquer 
e l e m e n t o s  n o v o s ,  a  d o u t a 
Procuradoria Especial opina pelo 
n ã o - p r o v i m e n t o  d o  Re c u r s o , 
mantendo-se a decisão desta Corte 
de Contas que impôs ao Senhor 
Jorge Roberto Fortes a obrigação de 
ressarcir o valor de  R$ 274.307,33, 
aos cofres da Companhia Municipal 
de Energia e Iluminação- Rioluz.

É o Relatório.

Conselheiro-Relator: 
Nestor Guimarães Martins da Rocha

Processo nº 40/001.606/2007
Sessão Plenária de 19.09.2007 

Emprego de recursos 
do FUNDEF – MEC

DENÚNCIA

As constantes reportagens jornalísticas 
evidenciando utilização indevida dos 
recursos do Fundo em diversos Estados 
e Municípios brasileiros revelam a 
necessidade permanente de um controle 
eficaz e preventivo da gestão dos recursos 
do FUNDEF.

Tra ta - se  de  documentação 
encaminhada a este Tribunal, autuado 
como denúncia, noticiando a prática 
de eventuais irregularidades pela 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
relacionadas à aplicação de recursos 
transferidos no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério -FUNDEF.

Autuado neste Tribunal como 
denúncia, o processo foi encaminhado 
à CAD para análise.

A Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento - CAD  informou 

q u e  o  d o c u m e n t o  n o t i c i a v a , 
dentre outras, a seguinte  suposta 
irregularidade: o não pagamento 
dos abonos salariais referentes ao 
FUNDEF.

Após a devida análise dos autos, 
a zelosa CAD apresentou, detalhada 
instrução apontando os fatos que 
considerou relevantes ao deslinde 
do feito. 

Para melhor esclarecimento 
da matéria, colaciono a seguir o 
pronunciamento da referida Unidade 
Técnica:

Introdução

“Trata o presente processo de 
encaminhamento de denúncia pelo 
Ministério da Educação sobre questão 
relacionada ao emprego de recursos 
do FUNDEF no Município do Rio de 
Janeiro. Ressalta-se que o MEC, por 

VOTO 3- mais uma vez, o Senhor Jorge 
Roberto Fortes não apresentou 
fatos que justifiquem a reforma 
do decidido por  este Tribunal na 
Sessão Ordinária de 19.12.2005, de 
que lhe cabe ressarcir o Município, 
nos termos indicados no Voto nº 
1.426/2005-JMCN.

Voto pela notificação do Senhor 
Jorge Roberto Fortes, de que, por 
decisão desta Corte de Contas, deverá 
recolher  ao Tesouro Municipal, 
a importância de R$ 274.307,73, 
e no prazo de 30 dias, comprovar 
a este Tribunal a efetivação do 
recolhimento.

D i a n t e  d o  t e o r 
das manifestações 

d o  C o r p o  I n s t r u t i v o  e  d a 
douta Procuradoria Especial,  e 
considerando que:
1- nos termos do art. 6º do Decreto- 
Lei  nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942, constitui ato jurídico perfeito 
aquele consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou; 
portanto, aplica-se o Princípio da 
Irretroatividade da Lei,

2- o mesmo entendimento foi 
recepcionado pela Constituição 
da República no seu art. 5º, inciso 
XXXVI;

medida cautelar, não identificou o 
denunciante com a justificativa de 
evitar retaliações ou perseguições 
contra o mesmo.

A denúncia parte de um funcionário 
de apóio da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura do Rio de 
Janeiro e tem como objeto elucidar o 
motivo do não pagamento de abonos 
salariais referentes ao FUNDEF.  

Análise

I n i c i a l m e n t e  é  o p o r t u n o 
esclarecer que uma das atribuições 
da CAD é o  acompanhamento 
concomitante da gestão dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério – FUNDEF. O trabalho 
desenvolvido tem como objetivos: 

• Verificar a correta aplicação dos 
recursos do FUNDEF.

• Verificar a exatidão dos repasses 
recebidos.

•Ver i f icar  a  adequação  da 
contabilização das movimentações 
patrimonial e financeira do Fundo.

Além do caráter fiscalizador, 
o  acompanhamento  t em s ido 
direcionado a auxiliar na gestão dos 
recursos através de recomendações 
e oportunidades de melhoria que 
visem contribuir de forma efetiva 
para uma maior eficácia e eficiência 
na gestão dos recursos do FUNDEF. 

O  v o l u m e  d e  r e c u r s o s 
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anualmente  f i sca l izados  e  as 
constantes reportagens jornalísticas 
evidenciando utilização indevida 
dos recursos do Fundo em diversos 
Estados e Municípios brasileiros 
revelam a necessidade permanente 
de um controle eficaz e preventivo 
da gestão dos recursos do FUNDEF.  
Ciente dos riscos e da importância 
de um acompanhamento eficaz, o 
trabalho desenvolvido vem buscando 
apurar e buscar soluções imediatas 
a qualquer desvio que possa trazer 
conseqüências negativas para o 
Município e a sociedade carioca.  

Perfil do FUNDEF

O Fundo de  Manutenção e 
D e s e n v o l v i m e n t o  d o  E n s i n o 
Fundamental  e Valorização do 
Magistério – FUNDEF - foi criado 
pela Emenda Constitucional nº 14 
de 1996 e regulamentado pela Lei 
nº 9.424 de 24.12.1996, tendo sido 
implantado nacionalmente a partir 
de 1998.

O FUNDEF foi criado com o 
objetivo de ampliar o atendimento e 
desenvolver o ensino fundamental 
p ú b l i c o  a t r a v é s  d a  s e g u i n t e 
m e t o d o l o g i a :  “ Q u a n t o  m a i o r 
o número matrículas no ensino 
fundamental, maior o repasse de 
recursos recebidos. ” 

O Município do Rio de Janeiro, 
devido a sua ampla rede de ensino, 
foi um dos entes mais beneficiados 
com a implantação do referido Fundo. 
Atualmente, o FUNDEF proporciona 
um aporte financeiro (ganho) ao 
Município de, aproximadamente, R$ 
500.000.000,00 anuais. 

Os recursos do FUNDEF devem 
ser aplicados exclusivamente em 
despesas do ensino fundamental 
previstas no artigo 70 da Lei de 
Diretrizes e Bases sendo:

•  M í n i m o  d e  6 0 %  p a r a 
remuneração dos profissionais do 
magistério do ensino fundamental.

• O restante dos recursos em 
outras despesas de manutenção 
e  desenvolvimento  do ensino 
fundamental público.

A administração dos recursos 
cabe  a  SME que  possu i  uma 
comissão gestora e um conselho 
de acompanhamento social para 
auxiliá-la na gestão e controle do 
Fundo.

As  r ece i t a s  do  Fundo  são 
f o r m a d a s  b a s i c a m e n t e  p e l o s 
repasses e rendimentos de aplicações 
financeiras e a maior parcela dos 
recursos são aplicadas no custeio 
de despesas de pessoal, sendo o 
restante destinado a atender as 
demais despesas correntes e de 
capital.

Metodologia de trabalho

A fiscalização da gestão dos 
recursos do FUNDEF ocorre através 
de inspeções periódicas realizadas 
no âmbito da Secretária Municipal 
de Educação. As inspeções procuram 
verificar a legalidade, economicidade, 
eficiência e eficácia da aplicação dos 
recursos do Fundo. 

No universo pesquisado, a CAD 
vem atuando de forma a buscar uma 
certificação segura que os recursos 
do FUNDEF estão sendo arrecadados, 
aplicados e contabilizados de forma 
correta. Os exames são divididos 
basicamente nas seguintes áreas de 
atuação:

A n á l i s e  d e  D e s p e s a s  – 
Anualmente são analisados processos 
administrativos que representam, em 
média, 80% das despesas realizadas 
com recursos do FUNDEF. Este teste 
busca certificar que os recursos estão 
sendo direcionados para o ensino 
fundamental. 

Análise da Folha de Pagamento 
– Objetivando verificar se os recursos 
do FUNDEF estão custeando apenas 
pagamentos dos professores e pessoal 
de apoio que trabalhem efetivamente 
c o m  o  e n s i n o  f u n d a m e n t a l , 
anualmente, são analisados, em 
média, cerca de 1000 pagamentos de 
servidores da Educação.

Análise dos repasses – Todos os 
repasses recebidos são checados com 
o objetivo de verificar sua adequação. 
Além do contro le  f inanceiro , 

também é feito o monitoramento da 
adequação do censo escolar que serve 
de parâmetro para a distribuição dos 
recursos do FUNDEF.

Análise  Contábi l  – Há um 
acompanhamento permanente de 
toda a movimentação contábil do 
Fundo com o objetivo de verificar 
se as movimentações patrimoniais, 
financeiras e orçamentárias estão 
sendo corretamente registradas.

A n á l i s e  d a  E x e c u ç ã o 
Orçamentária – Há um acompa-
nhamento permanente da execução 
financeira dos programas de trabalho 
do FUNDEF  objetivando verificar 
desvios que possam comprometer 
as  at ividades operacionais  da 
Educação.     

Quadro de Pessoal – É feito 
um monitoramento permanente 
do quadro de pessoal da Educação 
buscando verificar as carências 
de professores e pessoal de apóio 
existentes e se há turmas não 
atendidas. 

Pontos específicos – Periodica-
mente são escolhidos alguns pontos 
específicos para análise como, por 
exemplo, os trabalhos realizados no 
Programa de Informática Educativa, 
investimentos em capacitação e 
avaliação do Controle Interno. 
Estes exames específicos visam 
principalmente contribuir para a 
melhoria operacional da gestão e 
controle dos recursos do Fundo.  

Resultados obtidos

Várias impropriedades já foram 
detectadas nas diversas inspeções 
real izadas no Fundo.  Visando 
auxiliar a SME na correção das 
impropr iedades  detectadas ,  a 
CAD através da formulação de 
recomendações, oportunidades 
de melhoria e um monitoramento 
permanente dos referidos pontos, 
além de diversas reuniões de caráter 
orientador com os técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação, 
vêm obtendo êxito na correção das 
falhas existentes, como evidencia a 
tabela a seguir:
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Ressalte-se que os benefícios 
obtidos devem-se, principalmente, ao 
respaldo e apoio dado pela Secretaria 
Municipal de Educação ao trabalho 
desenvolvido por esta Corte.
 Outro ponto a destacar é a efe-
tiva contribuição do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEF, fonte inestimável de 
informações. 

Educação contemplada no FUNDEF

Os recursos do FUNDEF destinam 
exclusivamente ao custeio de despesas 
com a manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental e especial 
previstas no artigo nº 70 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, observando os impedimentos 
estabelecidos no artigo 711 .

Despesa de Pessoal

Os recursos do FUNDEF só podem 
custear os funcionários que atuam no 
ensino fundamental ou especial. A 
CAD inicialmente identificou várias 
impropriedades na utilização dos 
recursos do FUNDEF no pagamento 
de pessoal.  Visando aperfeiçoar o 
controle de pagamento de pessoal, 

Benefícios decorrentes de implementações de recomendações propostas

Situação Encontrada

Entesouramento de Recursos.

Várias despesas indevidas 
com recursos do Fundo.

Cessão de aproximadamente 300 
escolas ao Estado sem o devido 
ressarcimento de recursos.

Diversas impropriedades 
na folha de pagamento.

Déficit no Quadro de professores 
e pessoal de apoio.

Baixa execução financeira de obras

Diversas falhas operacionais no 
Programa de Informática Educativa

Baixo investimento em capacitação

Situação Atual

Desde 2002, a SME não entesoura recursos.

Desde 2004, não são detectadas despesas 
indevidas com recursos do FUNDEF.

Cessão regularizada através de assina-
tura de Convênio em 2004.

Desde 2004, não são detectadas irregu-
lares nos pagamentos de pessoal com 
recursos do FUNDEF.

O monitoramento mostra que houve 
redução da carência efetiva. Desde 2004, não 
foram detectadas turmas sem professores.

Elevação do percentual de execução dos 
recursos destinados às obras.

As recomendações do TCMRJ estão 
sendo gradativamente efetivadas

Maior aporte de investimentos em 
capacitação.

Benefícios

Maior aporte financeiro no atendimento 
das necessidades da Educação.

Ressarcimento de mais de R$1.000.000,00 
ao FUNDEF em decorrência de despesas 
indevidas apontadas pela CAD.

A Educação passou a ter o direito a rece-
ber um aporte de recursos do Estado de 
R$11.530.237,00 anuais, além de isenção 
das contas de água dos imóveis cedidos.

Melhor direcionamento dos recursos do 
Fundo para o ensino fundamental.

Melhoria do atendimento e da qualidade 
do ensino.

Melhoria no atendimento das demandas 
de infra-estrutura da SME.

Melhoria da qualidade do Programa de 
Informática Educativo.

Melhoria da qualidade do ensino.

1 Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos 
das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
 I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
 II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;
 III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
 IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
 V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
 VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
 VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
 VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
 Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
 I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente,  
 ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
 II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;
 III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
 IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
 V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
 VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
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foram feitas recomendações a SME 
determinando a segregação da folha 
de pagamento através da criação de 
programas de trabalhos específicos 
para cada segmento. Também foi 
enfatizando a necessidade de se criar 
ferramentas computacionais que 
auxiliassem o controle e movimentação 
de matrículas.

Atualmente, em decorrência de 
várias recomendações oriundas  desta 
Corte de Contas, a SME, além de 
segregar a folha de pagamento em 
programas de trabalho, implantou 
os seguintes sistemas informatizados 
específicos para controle de despesa 
de pessoal: 

• SISVERBA   - Sistema de controle  
utilizado para alocar verbas (FUNDEF 
ou Tesouro) destinadas ao custeio da 
remuneração dos professores através 
da identificação do segmento de 
ensino de atuação de cada professor da 
SME pelas Coordenadorias Regionais 
de Educação 

•  Sistema de Controle de DR – 
Sistema para alocar as verbas (FUNDEF 
ou Tesouro) utilizadas no pagamento 
de professores que realizam a dupla 
regência. 

Ressalta-se que a implantação dos 
referidos sistemas proporcionou uma 
otimização do controle de despesa 
de pessoal da SME e contribuiu de 
forma efetiva para a não detecção de 
impropriedades na folha de pagamento 
da SME.

Conclusão:

Em face do exposto, verifica-se que 
cabe ao gestor dos recursos (Secretário 
Municipal de Educação) decidir como 
aplicar os recursos do FUNDEF nas 
demandas do ensino fundamental, 
observando os impedimentos legais 
supramencionados.

Sendo assim, entendemos, s.m.j., 
que o não pagamento do abono 
referido com recursos do FUNDEF, 
não caracteriza irregularidade devido 
à discricionariedade do ato em 
questão.”

O Sr Diretor da Secretaria de 
Controle Externo e o Sr Secretário Geral, 

respectivamente, se manifestaram de 
acordo com a conclusão da CAD com 
posterior envio da decisão ao Diretor 
do Departamento de Desenvolvimento 
de Políticas de Financiamento da 
Educação Básica.

 A douta Procuradoria Especial, 
representada nos autos pelo Dr. 
Francisco Domingues Lopes, aquiesceu 
integralmente à proposta da CAD, 
opinando pelo arquivamento dos 
autos com encaminhamento da 
decisão ao Diretor do Departamento 
de Desenvolvimento de Políticas de 
Financiamento da Educação Básica.

É o Relatório   

Examina-se, nesta 
o p o r t u n i d a d e , 

denúncia formulada perante esta Corte 
de Contas, versando sobre possíveis 
irregularidades envolvendo o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério- FUNDEF, que estariam  
ocorrendo  no âmbito da Prefeitura 
do Município do Rio de Janeiro. A 
Lei n. 9.424/1996, que dispõe sobre o 
FUNDEF, estabeleceu, em seu art. 11, 
que a fiscalização do cumprimento 
dos dispositivos desse diploma legal 
seriam de competência dos Tribunais 
de Contas da União, dos Estados e dos 
Municípios.

Os recursos do FUNDEF destinam 
exclusivamente ao custeio de despesas 
com  a manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental e especial 
previstas no art. 70 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional , 
observando os  impedimentos 
estabelecidos no art. 71.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
nº 9.394/96, dispõe in verbis:

“...
Art. 70. Considerar-se-ão como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino 
as despesas realizadas com vistas com 
vistas à consecução dos objetivos básicos 
das instituições educacionais de todos 
os níveis, compreendendo as que se 
destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do 
pessoal docente e demais profissionais da 

educação;
II - aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino;

III - uso e manutenção de bens e 
serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos 
e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão 
do ensino;

V - realização de atividades-meio 
necessárias ao funcionamento dos sistemas 
de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a 
alunos de escolas públicas e privadas,

VII - amortização e custeio de operações 
de crédito destinadas a atender ao disposto 
nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-
escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
aquelas realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada às 
instituições de ensino, ou, quando efetivada 
fora dos sistemas de ensino, que não vise, 
precipuamente, ao aprimoramento de sua 
qualidade ou à sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas 
ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para 
a administração pública, sejam militares 
ou civis, inclusive diplomáticos;

IV -  programas suplementares 
de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, 
e outras formas de assistência social;

V - obras de infra-estrutura, ainda 
que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar;

VI -  pessoal docente e demais 
trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia 
à manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

Vale mencionar que no parecer 
prévio relativo a prestação de contas 
de gestão do exercício financeiro de 
2006 este tribunal emitiu parecer 
favorável à aprovação das contas 
pelas quais foi responsável o Dr. Cesar 
Epitácio Maia, com ressalva no tocante 
a obrigação  do Município de aplicar, 
na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, no mínimo 25% (vinte e cinco 
por cento) da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente 
de transferências , não ficando isente 

VOTO
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s em virtude da instituição do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e Valorização  
do Magistério- FUNDEF, nos termos 
do art. 8º , da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro  de 1996.

Por oportuno , reproduzo o trecho 
extraído da análise das Contas de 
Gestão de 2006 que retrata  com 
clareza e profundidade a questão  da 
aplicação dos recursos do FUNDEF 
no município do Rio de Janeiro.

“Com relação ao FUNDEF, 
releva ainda considerar que, 
do total investido na educação 
municipal, cerca de 1 bilhão de reais, 
aproximadamente  725  milhões 
têm origem nas transferências de 
recursos federais, significando que 
as receitas do FUNDEF continuam 
a fornecer mais da metade  dos 
recursos para suprir as despesas 
com a educação do município. Em 
percentuais, os recursos ordinários 
investidos na educação representam 
aproximadamente 36%, enquanto 
que as transferências federais 
significam em torno de 44%. Este fato 
indica claramente o esvaziamento 
dos recursos próprios investidos 
na função educação municipal, que 
não sobreviveria sem os recursos 
do governo federal. O Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF, criado 
pela  Emenda Const i tucional  

nº 14, foi substituído pelo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, 
nos termos da Emenda Constitucional 
nº 53 de 2006.

O FUNDEF era constituído de 15% 
(quinze por cento) das fontes abaixo, 
conforme o § 1º art. 1º da Lei nº 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996:

Fundo de Part ic ipação dos 
Municípios e Estados;
Co ta -par t e  do  Impos to  de 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS;
ICMS Exportação LC nº 87/96 (Lei 
Kandir);
Cota-parte do IPI Exportação (LC 
nº 91/89).

Assim, o Município participou com 
os seguintes valores na composição 
do FUNDEF, no exercício de 2006:

•

•

•

•

Após a composição do Fundo, 
ocorreu a distribuição dos recursos 
n a  p r o p o r ç ã o  d o  n ú m e r o  d e 
alunos matriculados no ensino 
fundamental. O Município do Rio 
de Janeiro matriculou 591.741 
(quinhentos e noventa e um mil, 
setecentos e quarenta e um) alunos, 
o que permitiu o recebimento 
de R$ 735.857.339 (setecentos e 
trinta e cinco milhões, oitocentos 
e cinqüenta e sete  mil, trezentos 
e trinta e nove reais).   Assim, 
houve  um ganho de  recursos 
para o município na ordem de  
R$ 528.916.308 (quinhentos e vinte e 
oito milhões, novecentos e dezesseis 
mil, trezentos e oito reais):

Receitas

FPM

ICMS

ICMS -  
Exportação

IPI -
Exportação

TOTAL  

Arrecadado

97.561.062

1.246.667.191

9.783.046

25.595.577

1.379.606.876

15% Retido 
P/Fundef

187.000.079

14.634.159

1.467.457

3.839.337

206.941.031

Valor Retido

Ganho de Recursos 

Total Recebido  

Composição        
do Fundef  

206.941.031

528.916.308

735.857.339

Receitas

FPM

ICMS 

ICMS - Exportação 

IPI - Exportação

Impostos Próprios  

Cota Parte do IPVA

Cota Parte do IRRF 

Total

Todavia, cabe ressaltar que o 
valor recebido do FUNDEF veio 
ampliar os recursos aplicados no 
ensino e garantir a aplicação na 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino, nos termos do art. 212 da 
CF/88.

R$

Arrecadado

97.561.062

1.246.667.191

9.783.046

25.595.577

3.244.809.964

302.149.450

256.007.752

5.182.574.042

15% Retido p/Fundef

14.634.159

187.000.079

1.467.457

3.839.337

- 

-   

-

206.941.031

 10% P/M de  Parcela 
Complementar

9.756.106

124.666.719

978.305

2.559.558

-

-

-

137.960.688

25% P/Mde

-   

-   

-   

-   

811.202.491

75.537.363

64.001.938

950.741.792



135 Revista TCMRJ    n. 33 - agosto 2006
135Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008   

A tabela anterior demonstra a 
base legal do cálculo da Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino - MDE, 
ou seja, R$ 5.182.574.042 (cinco 
bilhões, cento e oitenta e dois milhões, 
quinhentos e setenta e quatro mil, 
quarenta e dois reais), sendo o total 
que deveria ter sido aplicado R$ 
1.295.643.511 (um bilhão, duzentos e 
noventa e cinco milhões, seiscentos e 
quarenta e três mil, quinhentos e onze 
reais),  o que corresponderia a 25% 
(vinte e cinco por cento) dos impostos 
e transferências, atendendo o art. 212, 

da Constituição Federal de 1988, e 
conforme especificado no art. 8º da Lei  
nº 9.424/96, assim disposto:

“Art. 8º  A instituição do Fundo 
previsto nesta Lei e a aplicação de 
seus recursos não isentam os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios 
da obrigatoriedade de aplicar, na 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino, na forma prevista no art. 212 
da Constituição Federal.

I – pelo menos 10% (dez por cento) 
do montante de recursos originários 
do ICMS, do FPE, do FPM,  da parcela 

II – pelo menos 25% (vinte e cinco 
por cento) dos demais impostos e 
transferências.”  (grifo nosso).

Ao analisar os valores de impostos e 
transferência aplicados na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino 
(excluindo-se o Ganho do FUNDEF), 
verifica-se que o município aplicou o 
valor da seguinte forma:

Após dez anos de vigência, pode-
se constatar que o FUNDEF gerou um 
ganho para o município em mais de R$ 
5.000.000.000 (cinco bilhões de reais), 
considerando o ganho médio do ano de 
2006 que ultrapassou os R$ 500.000 mil 
(quinhentos milhões de reais).

O município deveria aplicar no 
MDE o percentual de 25% previstos 
na Constituição/88 (R$1.295.643.511), 
mais o valor extra recebido do FUNDEF 
(R$528.916.308), o que não ocorreu no 
exercício de 2006, quando deveriam 
ser investidos em educação o total 

Valores Aplicados na Mde pelo Município - Art. 212 CF/88

Fontes 

Recursos Retidos P/ Formação do Fundef

Ordinários N/Vinculados 

Ordin. N/ Vinc. - Contrib. P/Seg. Social

Ordin. N/ Vinc. - Contrib. P/Seg. Social / 2002

Ordin. N/ Vinc. - Contrap. de Convênios

Total Aplicado

de R$ 1.824.449.819 (um bilhão, 
oitocentos e vinte e quatro milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil, 
oitocentos e dezenove reais) e não 
R$ 922.369.762 (novecentos e vinte 
e dois milhões, trezentos e sessenta e 
nove mil, setecentos e sessenta e dois 
reais).

Essa conclusão é idêntica a 
demonstrada no primeiro manual de 
orientação do FUNDEF, elaborado 
pelo Ministério da Educação – 1998 
e apresentado pelo então Ministro 
da Educação Paulo Renato Souza, 
conforme fls. 49 e 50 do citado manual, 
as quais insiro ao presente.”

Conforme restou demonstrado no 
relatório da CAD, não constam elementos 
para a manifestação conclusiva quanto 
à possível malversação dos recursos 
do FUNDEF pela municipalidade. 
Ademais, o exame da aplicação desses 
recursos são fiscalizados mediante 

análise de demonstrativos próprios, 
relatórios e informações, além de 
auditorias e inspeções programadas 
por este Tribunal com o escopo de 
assegurar  que, pelo menos 60% 
dos recursos do Fundo, incluída a 
complementação da União, quando for 
o caso, serão utilizados pelo Município 
para a remuneração dos profissionais 
do magistério no exercício de suas 
atividades no ensino fundamental 
público conforme dispõe o art. 7º da 
Lei nº 9.424/1996.

Em face de todo o exposto, anuindo 
ao parecer do Corpo Instrutivo e 
da douta Procuradoria Especial, 
voto pelo arquivamento da presente 
denúncia, com encaminhamento do 
relatório e voto  ao Departamento 
de Desenvolvimento de Políticas de 
Financiamento da Educação Básica 
signatário do ofício de fls. 02 dos 
autos.

Total – R$

206.941.031

562.885.364

127.389.021

25.149.915

4.432

922.369.762

do IPI, devida nos termos da Lei 
Complementar nº 61, de 26 de 
dezembro de 1989, e das transferências 
da União, em moeda, a título de 
desoneração das exportações, nos 
termos da Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996,  de modo 
que os recursos previstos no art.1º, § 
1º, somados aos referidos neste inciso, 
garantam a aplicação do  mínimo de 
25%  (vinte e cinco por cento) destes 
impostos e transferências em favor 
da manutenção e desenvolvimento 
do ensino;
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e a Divisão de Co-
municação – DCO 
deixasse de funcionar, 

o Tribunal pararia. “Tudo 
c o m e ç a  e  t e r m i n a  n a 
DCO; qualquer processo 
necessariamente entra e 
sai do Tribunal por aqui. 
Recebemos todo documento 
impresso, não somente 
em f i la ,  f ixo ;  também 
toda correspondência”, 
informou Cris t iane de 
A l m e i d a  D o m i n g u e s , 
diretora da Divisão desde 
2003. Responsáveis por 
protocolizar, encaminhar 
e arquivar processos de 
qualquer  natureza ,  os 
funcionários do departamento 
têm sido motivo de orgulho 
de Cristiane: “A equipe da DCO é um 
presente pra mim. Independente de se 
no Balcão, no Protocolo, ou na Entrega, 
não há má-vontade!”

Segundo Cristiane, mesmo os 
processos originados em outros órgãos 
recebem novo cadastro do TCMRJ. “Há 
também processos criados na Casa. 
Depois de reconhecer documentos 
como, por exemplo, representações 
e denúncias, temos de encaminhá-
los ao Gabinete da Presidência. 
Precisamos da ordem formal da 
Presidência para instaurarmos e 
fazermos tramitar qualquer processo”, 
explicou Cristiane.

Ciente da função social da DCO, 
Cristiane contou que, “por princípio, 
nunca deixamos de receber qualquer 
documentação. Às vezes, aparecem 
pessoas que não sabem como agir para 
realizar alguma denúncia. Por mim, 
basta botar no papel, não precisa nem 
ser digitada; muitos redigem aqui, 
na hora”. Mas Cristiane reconhece 
ser necessária “muita atenção para 
que o material encaminhado conste 

corretamente do ofício. Muitos desses 
documentos viram processos e passam 
a tramitar no TCMRJ”.

Na DCO, os documentos em forma 
de ofício, ainda não processados, 
recebem atenção especial. Atualmente 
há três funcionários no Cadastro: 
Sergio Barata, Andrea Macedo e 
Miguel da Franca são responsáveis 
por reunir as informações que, mais 
relevantes, fundamentam e constam 
da capa dos “processos formados 
por nós”, lembrou Cristiane. Já os 
processos de pensão e aposentadoria, 
recebidos “formados”, recebem os 
cuidados de Solange dos Santos 
Vitor, sempre ajudada por Carlos 
Barbosa.

“No Expediente ,  contamos 
com dois motos-mensageiros, que 
fazem qualquer serviço de rua à 
exceção de entrega de correio. A 
Creuza de Moura, que trabalha 
diretamente comigo, me ajuda a 
controlar as faturas relativas ao envio 
de correio, porque há muita saída”, 
informou Cristiane. No Balcão, João 

Divisão de Comunicação: 
onde tudo começa e termina

Nilton, Andrea da Conceição e 
Brasilina de Souza se revezam “em 
recebimento e distribuição interna 
de qualquer correspondência”. À 
Irlene de Freitas cabe controlar a 
saída da correspondência – datas, 
destinatários e meios de envio, se via 
Sedex, carta-registrada ou comum. 
E, para arquivar documentos e 
processos, a DCO conta com Marcos 
Alborghetti. 

Recentemente, Cristiane tem 
se  empenhado no  pro je to  de 
digitalização e micro-filmagem 
dos processos, que tramitaram 
ou ainda tramitam no TCMRJ. 
“É também a Creuza quem me 
auxilia no controle dos processos 
micro-filmados. Acredito, que até 
meados de 2008, o projeto já esteja 
totalmente disponibilizado. E, a 
partir daí, arquivaremos somente 
os processos com valor histórico; os 
outros serão descartados – o papel, 
mas a informação estará no sistema e 
com valor legal da micro-filmagem”, 
prevê.

S

A equipe da DCO: Carlos Barbosa, João Nilton, Irlene de Freitas, Andrea da Conceição, 
Creuza de Moura, Marcos Alborghetti, Cristiane de Almeida Domingues, Miguel da Franca, 
Solange dos Santos Vitor e Sergio Barata
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Bráulio Ferraz: sensibilidade e competência

u sabia que tinha de me formar 
porque só assim poderia 
conseguir algo na vida”.

Exemplos de caridade e superação 
sempre caracterizaram as atividades 
do técnico de som Bráulio de Freitas 
Ferraz (32 anos, 3 filhos). “Já fui 
palhaço em festa de criança, trabalhei 
em padaria, restaurante, barraca de 
cachorro quente... já vendi cerveja na 
praia e nos sinais – na época, estava 
no segundo grau. Varri serralheria, 
de madrugada, para comprar meu 
uniforme e poder não pagar passagem 
de ônibus. Não tinha dinheiro para 
lanchar: acordava às 4h; minha mãe 
preparava um prato de arroz com 
feijão, porque eu só retornaria às 15h. 
Não tinha dinheiro para comer nada 
neste ínterim”, contou.

Em maio de 2000, Bráulio Ferraz 
ingressou no TCMRJ para projetar, 
instalar e operar o sistema de som 
do Auditório Luiz Alberto Bahia, 
à época em reforma. Formado em 
Eletrônica, Bráulio implementou 
recursos audiovisuais pouco comuns: 
cada conferencista presente aos 
seminários do TCMRJ se surpreende 
ao receber, logo depois de palestrar, 
DVDs com as apresentações de que 
tenha participado. “Mas não adianta 
elaborar projetos e se acomodar. Busco 
sempre melhorar. Ficou bom, pode 
ficar melhor!”

Não bastassem as atividades no 
Tribunal, Bráulio Ferraz tem sido 
responsável, há 6 anos, pela captação 
e transmissão de áudio do programa 

“Samba de Primeira”, de Jorge 
Perlingeiro. “Também tem sido motivo 
de orgulho poder participar, já segundo 
ano consecutivo, da transmissão 
dos desfiles do Grupo de Acesso das 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro; 
para diversos países via CNT (agora 
JBTV)”.

Caridoso, Bráulio Ferraz também 
realiza festas para crianças da 
comunidade carente de Santa Cruz, 
em que cresceu e ainda mora. “Eu e 
sete amigos de infância já fazemos isso 
há muito tempo de forma beneficente. 
Gostamos de brincar com as crianças; 
levar alegria. Ao ar livre, levamos 
som, brinquedos – pula-pula, cama 
elástica e trepa-trepa – passamos 
o dia como criança. Faço mágica... 
gosto de me vestir de Papai Noel e 
distribuir brinquedos. Sabem que faço 
de coração; não por interesse político, 
fama, sensacionalismo, ou para que me 
achem bonzinho”, confessou.

Em 1993/94, Bráulio participou 
do grupo de Teatro Amador de Santa 
Cruz, que se apresentava em hospitais 
da região – Campo Grande, Itaguaí 
e adjacências. “Era maravilhoso. 
Você entrava no hospital e via a 
transformação dos doentes: de tristes, 
daqui a pouco, sorrindo. E isso era 
muito bom! Eu aprendi que a gente 
ganha muito mais do que quem a gente 
ajuda – combustível para cada dia você 
ajudar mais”, observou.

Atualmente, Bráulio se dedica à 
Faculdade de Cinema Estácio de Sá. 
Apesar de ainda no segundo período, 
já assinou os recursos de som de dois 
filmes e recebeu convites para trabalhar 
em dois longas-metragens. “O Cinema 
Brasileiro está evoluindo, e eu quero 
estar junto: me formar bom cineasta, 
escrever roteiros – adoro escrever! – e 
fazer bons filmes”, contou. “Com meu 
estudo de Cinema, espero contribuir 
mais para esta Casa. Penso em filmar 
institucionais,  com linguagem 
didática, direcionados às escolas 
municipais, para que as crianças 
possam conhecer o papel do Tribunal; 
e em linguagem técnica e contundente, 
levar as atividades do Tribunal para as 
Faculdades de Direito”.

E mais: afora os projetos de som 
e cinema, Bráulio já trabalhou em 
confecção de roupas, criando estampas 
para camisetas, fez figuração em novelas 
da Rede Globo e da extinta TV Manchete, 
e pretende se matricular no curso de 
Sushiman – culinária japonesa. “A gente 
não pode parar”!

“E Não adianta 
elaborar projetos 
e se acomodar. 
Busco sempre 

melhorar. Ficou 
bom, pode ficar 

melhor!

PRATA DA CASA
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Paulo César Melo da Cunha
Assistente da Assessoria Jurídica

liv
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É

om indiscutível proficiência, 
o Eminente Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro, Antonio Carlos Flores 
de Moraes, aproveitando-se por certo 
da sua enorme vivência no trato da 
coisa pública, seja na outrora condição 
de gestor dos interesses públicos, 
seja na árdua missão de fiscalizar e 
defender estes mesmos interesses, acaba 
de lançar pela Editora Fórum a obra 
“Administração Pública Transparente e 
Responsabilidade do Político”.

A simples leitura do t í tulo 
escolhido pelo preclaro Autor por si 
só já define a importância desta obra 
no contexto atual por que passa a 
nação brasileira, pois, se de um lado, 
descortina os anseios da sociedade que 
não suporta mais o descalabro moral, 
ético e jurídico da nação, de outro 
revela a angústia do autor que, no 
exercício de sua atribuições legais de 
Conselheiro de Contas,  se vê em não 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
TRANSPARENTE E 
RESPONSABILIDADE DO 
POLÍTICO

raras vezes de mãos atadas diante de 
um sistema normativo ainda ineficaz 
na responsabilização dos homens 
políticos que deveriam conduzir 
adequadamente os interesses do país.

A  o b r a ,  p o r t a n t o ,  a v a n ç a 
em profundidade sobre o tema, 
i d e n t i f i c a n d o  o s  p r o b l e m a s 
relacionados à endêmica corrupção 
que assola a Administração Pública 
no Brasil, entre os quais pode-se citar: 
a ausência de institutos jurídicos 
adequados para o combate à corrupção; 
o distanciamento entre a vontade 
do povo e a vontade da lei, numa 
verdadeira crise de legitimidade;  a 
politização do direito, especialmente 
do direito penal, dificultando a 
punição dos culpados pela prática 
da corrupção; a complexidade da 
Administração Pública, entre outros.

Após o exame sistematizado da 
questão, propugna o Autor, com 
a sabedoria que lhe é peculiar, a 

necessidade urgente de se repensar o 
sistema normativo vigente, dotando-o 
de maior flexibilidade e agilidade para a 
apuração da responsabilidade política, 
assim como, de maior eficácia no que 
se refere às sanções daí decorrentes, 
entre as quais a perda do mandato e a 
declaração de inelegibilidade. Sem  o 
quê o Brasil continuará a ser um país 
do futuro.

Ademais ,  o  autor  imprime 
ao texto uma fluidez didática 
impecável, permitindo ao leitor um 
aprofundamento crítico e científico 
acerca de um dos problemas mais 
intrincados para o desenvolvimento 
democrático do País.  É,  como 
não  poderia deixar de ser, uma 
obra de referência para o estudo 
analítico da desejável transparência 
da Administração Pública, como 
mecanismo para uma eventual 
responsabilização dos agentes 
políticos.

com enorme honra que 
apresento estas singelas 
considerações a respeito 
da  obra  LEGALIDADE, 

EFICIÊNCIA E CONTROLE DA 

LEGALIDADE, EFICIÊNCIA 
E CONTROLE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Autor - Antonio Carlos Flores de Moraes
Editora Fórum

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, titulada 
pelo Ilustre Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
e Professor do Departamento de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Dr. Antonio Carlos 
Flores de Moraes.

O estudo é parte integrante do 
trabalho do programa de Doutorado 
“Aspectos jurídicos e econômicos da 

Autor - Antonio Carlos Flores de Moraes
Editora Fórum Luiz Antonio de Freitas Junior

Assessor Jurídico-Chefe 
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corrupção”, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Salamanca, e 
tem por escopo salientar o princípio 
da eficiência como condição de 
uma boa administração, focada no 
comportamento do administrador 
que  ob je t ive  r e su l t ados  que , 
naturalmente, devam ser reputados 
úteis e compatíveis com os interesses 
sociais, materializados no binômio 
produtividade/economicidade.

Para tanto, o trabalho faz uma 
abordagem inicial  destacando 
a evolução do papel do Estado 
absenteísta até alcançar o estágio atual 
de Estado Democrático de Direito, no 
qual há um sentimento comum de 
interesses entre governo e sociedade. 
Não é por outra razão que se sustenta 
a idéia de fixação de controles, cuja 
demarcação de limites restringirá o 
cometimento de excessos indesejados 
pela coletividade.

A evolução do controle, assim, 
deixa as raias da formalidade e passa 
a se preocupar com os aspectos 
materiais, submetendo aquele que 
lida com a coisa pública a balizas 
que conduzem aos  resul tados 
operacionais que movimentam a 
máquina administrativa, mas que, 
indevidamente, nem sempre guardam 
segurança com os atos produzidos.

A idéia do estudo é deixar 
evidenciado que qualquer agir 
importará em controle. Isso é fato. Do 
contrário, não se falaria em sistema 
de freios e contrapesos como critério 
deste controle a ser exercido como 
forma de balancear os atos praticados 
pela Administração Pública em suas 
diversas frentes (executiva, legislativa 
e judicial), reprimindo os abusos e 
as ameaças de privilégios que não 
guardem harmonia com o ordenamento 
jurídico.

Se, de um lado, a questão do 
controle sobre os atos administrativos 
tem cobertura constitucional e legal 
plena, de outro, infelizmente, parece 
não estar assimilada na prática por 
todos os administrados, o que faz, 
mais uma vez, destacar a importância 
desta obra, que pretende, nas palavras 
prefaciadas pelo Professor Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto, convocar 
os responsáveis pelo controle externo 
a descobrir novos instrumentos de 
avaliação da legalidade.

Muito embora não seja este o 
escopo do trabalho, não há como 
não ser referenciado que o controle 
externo é tratado em nosso texto 
constitucional em seu art. 70, 
ao qual se alia o art. 49, inciso 
X, que traduz ser de competência 
exclusiva do Congresso Nacional 
“fiscalizar e controlar, diretamente, 
ou por qualquer de suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta”. Não 
suficiente, a temática ainda se submete 
ao controle interno de cada Poder, em 
harmonia com o art. 74, igualmente da 
Constituição.

 Nesta concepção de que o controle 
externo dos atos do Poder Executivo 
é praticado pelo Poder Legislativo, 
forçoso esclarecer que este recebe, 
para tal mister, o apoio dos Tribunais 
de Contas, assim presentes no art. 71 
da Carta Magna e no § 1°, do art. 82, 
da Lei n° 4.320, de 1964. 

Afinal, foi-se o tempo em que o 
Imperador não se submetia a qualquer 
sanção, como o que dominava à 
época da primeira Constituição, 
de 1824, que dispunha em seu art. 
99 que “a Pessoa do Imperador é 
inviolável e Sagrada. Ele não está 
sujeito a responsabilidade alguma.” 
Com a sucessão de transformações 
no sistema político-econômico, foi 
instituído o Tribunal de Contas pela 
Constituição de 1891, garantindo-se 
um controle das despesas a priori 
de sua execução, até chegarmos ao 
modelo atual, com a função básica 
de fiscalizar a Administração Direta, 
a Administração Indireta e pessoas 
privadas que, por qualquer razão, 

recebam bens e valores públicos para 
gerirem. O que se pretende com isso? 
A constante busca da eficiência.

A tese apresentada é enriquecida 
com ampla pesquisa de campo, o que 
fez gerar um texto de leitura lógica, 
influenciado por elementos históricos 
que facilitam a compreensão do leitor, 
passando pelas diversas formas de 
agir da Administração, sobretudo 
em relação à prestação de serviços 
públicos (aliás, de difícil conceituação, 
nem mesmo dimensionada pelo 
Supremo Tribunal Federal com um 
julgamento concludente que possa 
reputar uniforme a definição deste 
papel do Estado) e à intervenção do 
Estado no domínio econômico.

Dividido em cinco capítulos, 
o  t r a b a l h o  é  d e m a r c a d o  d e 
maneira equilibrada, abordando, 
respectivamente: (i) o Estado: da 
queda da Bastilha à globalização 
econômica; (ii) Reforma do Estado: 
profissionalização e eficiência 
do serviço público; (iii) A ordem 
econômica e a intervenção estatal; (iv) 
A legalidade e a eficiência do Estado; 
e (v) Conclusão: a eficiência como 
postulado da legalidade.

Em suma, recomenda-se a leitura 
deste minudente estudo, que se 
apresenta em irretocável sintonia 
com os tempos atuais, em que os 
instrumentos de verificação da 
legalidade, passando pela legitimidade, 
são postos à prova diuturnamente, 
numa verdadeira experiência em que se 
testam os limites do bom-senso social. 
Tais propósitos pretendem afastar 
qualquer fenda que possa gerar alguma 
interpretação lesiva e ineficiente 
ao Erário e, conseqüentemente, ao 
conjunto de cidadãos que participam de 
grupos de maneira integrada e formam 
esse conceito chamado sociedade.

Se, de um lado, a questão do controle 
sobre os atos administrativos tem cobertura 

constitucional e legal plena, de outro, 
infelizmente, parece não estar assimilada na 

prática por todos os administrados.
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Cumprimentando-o, cordialmente, 
tenho o maior prazer de acusar o 
recebimento do exemplar nº36 – 
setembro 2007 – da Revista TCMRJ.

 M a i s  u m a  v e z  s o m o s 
surpreendidos  pela  qual idade 
da edição, dessa feita dedicando 
grande parte de seu conteúdo à 
realização dos Jogos Pan-americanos 
de 2007, nessa bela cidade do 
Rio de Janeiro, sem prejuízo das 
matérias de âmbito geral ligadas às 
atividades do Tribunal que o caro 
amigo preside com reconhecido zelo 
e competência.

 Pode-se  a f i rmar,  sem medo 
de errar, que o TCMRJ produziu 
um documento histór ico dada 
a importância das matérias que 
fez inserir, abrangendo os mais 
variados aspectos do grande e 
vitorioso certame esportivo que o 
Rio agasalhou e promoveu neste ano 
de 2007.

Adhemar Paladini Ghisi
Ministro do Tribunal de Contas da 

União

 Tenho a elevada satisfação de 
agradecer o envio da publicação 
Revista TCMRJ – edição nº36, onde se 
destacam os reflexos dos Jogos Pan-
americanos sob a ótica do controle 
dos atos da gestão pública. Ao 
tempo em que parabenizo Vossa 
Excelência e sua qualificada equipe 

técnica, enalteço a alta qualidade do 
conteúdo e apresentação da aludida 
publicação.

 Conselheiro Henrique Naigeboren 
Presidente em exercício do TCE/PR 

 Venho parabenizar o Tribunal de 
Contas do Município pela edição de 
setembro de sua Revista, sobre os 
Jogos Pan-americanos. Uma excelente 
cobertura.

 Gostaria ainda de agradecer 
a publicação de minha modesta 
contribuição relativa ao Parapan.

Leda de Azevedo
Secretária Municipal da Pessoa com 

Deficiência

 O Comitê Olímpico Brasileiro vem, 
pelo presente, acusar o recebimento 
e agradecer a Vossa Excelência o 
exemplar da Revista TCMRJ, nº36, 
datada de setembro de 2007, com 
a chamada “O Legado do PAN: uma 
nova fase para o Rio?”

 C u m p r i m e n t a m o s  Vo s s a 
Excelência e o TCMRJ pelo trabalho 
de alto nível de qualidade gráfica, e 
sensibilizado, agradeço suas amáveis 
palavras que muito me encorajam 
a prosseguir o trabalho em prol 
do desenvolvimento do esporte 
olímpico.

 Em nome do Comitê Olímpico 
Brasileiro, e em meu próprio, reitero 

os agradecimentos à Vossa Excelência 
e ao TCMRJ, ao mesmo tempo em 
que apresento protestos de estima e 
consideração.

Carlos Arthur Nuzman
Presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro

 Cumprimentando-o, acuso o 
recebimento do exemplar nº36 da 
Revista desta Corte e informo tê-lo 
enviado à Biblioteca desta Casa para 
abrilhantar o seu acervo.

Deputado Júlio Garcia
P r e s i d e n t e  d a  A s s e m b l é i a 

Legislativa-SC

 Agradeço o envio do exemplar da 
Revista TCMRJ nº36, setembro/07, 
“O legado do PAN: uma nova fase 
para o Rio?”, e cumprimento-o pelo 
excelente trabalho.

Rosa Maria Barbosa de Araújo 
Presidente da FMIS –Fundação 

Museu da Imagem  e  do Som

 A Revis ta  teve  um número 
exc e p c i o n a l  e  exc e p c i o n a l  o 
tratamento que deu ao meu caso de 
amor com o Rio.

Marcos Vinícius Villaça
Presidente da Academia Brasileira 

de Letras-ABL

“
”

 
 Cumprimentando-o, venho agradecer o exemplar 

nº36- setembro/2007, da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, com matérias 
de grande interesse para a administração pública.

Lucia Léa Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 Acuso a recepção e muito agradeço 
os três exemplares do nº36 da Revista 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, que V.Exª teve a amabilidade 
de me enviar recentemente, os quais 
foram incluídos no acervo da Biblioteca 
do Tribunal de Contas, ficando desse 
modo disponíveis para consulta de 
todos os interessados.

Guilherme D’Oliveira Martins
Conselheiro Presidente – Tribunal 

de Contas de  Lisboa/PT

 
 Tenho a satisfação de registrar 

o recebimento de atencioso cartão, 
jun tamente  com a  ed ição  de 
setembro/2007 da Revista TCMRJ, 
que muito apreciei.

  Cumprimentando-o pelo texto de 
“Palavras do Presidente”, agradeço a 
gentileza com que prestigiou. 

Senador Marco Maciel

 A o  c u m p r i m e n t a r  Vo s s a 
Excelência, cordialmente, acuso o 
recebimento de um exemplar da 
Revista TCMRJ, nº36, ano XXIV, 
relativa a setembro de 2007, a qual 
dá especial destaque à realização 
dos XV Jogos Pan-americanos nessa 
cidade.

 Agradeço a gentileza do envio 
do material e, ao ensejo, parabenizo 
esse Tribunal pela qualidade da 
publicação, ao tempo que apresento-
lhe minhas respeitosas saudações.

Frederico Antunes
Deputado Presidente da Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Sul

 Al Excmo Sr. D.Thiers Montebello, 
Presidente del Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
agradeciéndole el amable envío de 
la publicación TCMRJ.

Rafael Navas Vásquez
Consejero Mayor de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía 

Agradeço ao eminente Presidente e 
dileto amigo a gentileza da  remessa 

do exemplar nº36 - setembro 2007 - 
como sempre, irretocável. Parabéns. 
Cordial abraço.

Bernardo Cabral 

 Com os nossos cumprimentos, 
temos a satisfação de agradecer a 
Vossa Excelência a gentileza de 
encaminhar-nos um exemplar da 
Revista TCMRJ, nº36, setembro/2007, 
ao mesmo tempo parabenizo esse 
colendo Tribunal pela primorosa 
publicação, contendo assuntos das 
mais variadas áreas.

Sílvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito de Teresina

 Agradeço e acuso o envio da 
publicação: “Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, nº36 de setembro de 2007”, 
a esta Biblioteca. O Instituto dos 
Advogados Brasileiros reconhece 
que esta obra por certo muito 
engrandecerá a nossa coleção.

José Ovídio Romeiro Neto
Diretor da Biblioteca/OAB

 
Agradeço a V. Exa. a gentileza da  

remessa da Revista nº36 do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

General Paulo Cesar de Castro
Chefe do DEP

(...)
Não poderia, meu caro presidente, 

deixar de lhe apresentar o meu 
profundo agradecimento  pe la 
atenção e gentileza que teve para 
comigo, enviando-me um exemplar 
da Revista TCMRJ abordando como 
ponto principal   “O legado do PAN: 
uma nova fase para o Rio?”  Ao ler os 
diversos depoimentos apresentados 
nessa publicação, cheguei ao feliz 
entendimento de que estes nos 
fazem ter a certeza de que a nossa 
Cidade está capacitada a receber 
grandes eventos internacionais, 
pela qualidade de seus serviços e 

também pelo valor daqueles que têm 
a responsabilidade para a grandeza 
desse sucesso.

João Havelange
President d´honeur da Fédération 

I n t e r n a t i o n a l e  d e  Fo o t b a l l 
Association

 

Acuso e agradeço o recebimento da 
Revista TCMRJ nº 36 cujo título é “O 
legado do PAN: uma nova fase para o 
Rio?”. Colho do ensejo para renovar 
meus protestos de elevada estima e 
consideração.

Senador Marcello Crivella

Com minha cordial visita, acuso 
o recebimento da Revista TCMRJ 
nº 36/2007, apresentando meus 
cumpr imentos  pe lo  exce lente 
conteúdo.

Conselheiro Wanderley Ávila
Vice-Presidente do TCE/MG

Le agradezco el envio de la revista 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro nº36, setembre 
2007.

Montserrat Pérez Ron
Secretaria General - Consejo de 

Cuentas de Castilla León

Agradeço a remessa da Revista 
TCMRJ, edição nº36, de setembro do 
ano em curso, ressaltando a valorosa 
contribuição para as Cortes de Contas 
do nosso país.

Conselheiro Manoel Dantas Dias
Presidente TCE/RR  

Registro o recebimento da Revista 
TCMRJ, do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro e, 
agradecendo a gentileza da remessa, 
parabenizo V.Exª pelo brilhante 
projeto gráfico e abordagem dos 
artigos.

Hamilton Coelho
Auditor do TCE/MG 
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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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