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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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Logomarca do evento Selo comemorativo de 50 anos do TCE/RN

Representantes do TCMRJ: Antonio Carlos Flores de Moraes, Nestor Rocha, José Renato 
Torres e José de Moraes
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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).
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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

Fo
to

s:
 S

er
gi

o 
Ta

de
u

 S
am

pa
io

 L
op

es



102

em
 p

au
ta

janeiro 2008 - n. 37      Revista TCMRJ   

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
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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



109 Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008

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
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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 



117 Revista TCMRJ    n. 33 - agosto 2006
117Revista TCMRJ    n. 37 - janeiro 2008   

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
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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
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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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