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TCMRJ: Maior transparência para um Rio melhor
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recente manifestação do 
Presidente da República, 
ao imputar  à  Lei  de 

Licitações e às atividades do TCU 
as razões pelo atraso no cronograma 
de obras do Governo Federal, não 
é queixa isolada. Tornou-se lugar 
comum, por parte dos governantes, 
responsabilizar os Tribunais de Contas  pela ineficiência e 
morosidade no  cumprimento das atribuições do Poder Executivo, 
sob a alegação de que as funções de controle  estariam obstando 
a atuação da administração pública. Recentemente, segundo 
noticiou a imprensa, o Prefeito do Rio de Janeiro fez coro com os 
descontentes, ao afirmar que o Tribunal de Contas do Município 
pretendia “governar sem voto”.  Por tal inspiração, vetou parte 
significativa da Lei Orgânica do TCMRJ, vetos posteriormente 
expurgados pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por 
unanimidade.

Tais julgamentos sobre os Tribunais de Contas são pendulares, 
transitam de um extremo a outro, de acordo  com os interesses e ao 
sabor das  conveniências de seus críticos, que mudam de opinião de 
quatro em quatro anos, quando submetidos ao crivo popular, próprio 
do regime democrático. Se em dado momento culpam os Tribunais 
de Contas pela inoperância da máquina estatal, porque estariam 
criando entraves burocráticos à execução das políticas públicas,  
quando lhes convêm — não raro, em período eleitoral —, a chancela 
dos Tribunais de Contas é evocada como salvaguarda, uma garantia 
inquestionável, abonadora da competência  do administrador e da 
lisura dos atos praticados durante sua administração. 

Predomina, ainda, na mente dos homens públicos brasileiros, 
a presunção de que estão acima do bem e do mal, e de que seus 
atos estão fora  do alcance do controle  exercido pelos Tribunais 
de Contas. Esta mentalidade deve ser banida, dando lugar ao 
respeito e a  observância dos mandamentos constitucionais, que 
atribuem ao Poder Legislativo a função de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, com o auxílio técnico especializado dos  Tribunais de 
Contas,  quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, eficácia, 
efetividade, eficiência e economicidade, cabendo ao Poder 
Judiciário, detentor do monopólio de dizer o Direito, a palavra 
final, quando for o caso.

O artigo 71 e seguintes da Constituição Federal, a Lei  
nº 8666/93 e a Lei de Responsabilidade Fiscal dão amplos deveres 
e poderes aos Tribunais de Contas, dentre os quais, o exame dos 
editais de concorrência. Cabe aos Tribunais agir com celeridade 
em tais avaliações, sem desbordar dos limites de sua competência, 
respeitando o poder discricionário da administração pública, que tem 
a prerrogativa exclusiva de apreciar a oportunidade e a conveniência 
dos atos administrativos.

No entanto, os princípios constitucionais não podem ser preteridos 
e desconsiderados por quem quer que seja, especialmente pelos 
dignitários da representação popular e da gestão da coisa pública. Se o 
exemplo deve vir de cima, o mínimo que se espera dos administradores 
públicos e dos Chefes do Executivo é que cumpram a lei. 
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Transparência nas contas públicas
Aspectos relacionados à democratização do acesso 
às informações como promoção da transparência na 
Administração pública são abordados por políticos, 
magistrados, professores e membros dos Tribunais de 
Contas nos artigos que contemplam a discussão do tema.

Os diversos eventos e 
atividades realizados pelo 
TCMRJ,  a participação 
em eventos promovidos 
por outros Tribunais, as 
visitas e  homenagens feitas 
e recebidas no período de 
fevereiro a maio de 2008, 
estão registradas no Em 
Pauta.

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

A Dengue mata
Roberto de Andrade Medronho, Chefe do Departamento 
de Medicina Preventiva da UERJ considera que o processo 
de urbanização desordenado, entre outras causas, 
favoreceu o aumento da infecção viral que afeta o ser 
humano e constitui grave problema de saúde pública. 

O Pregão e os serviços de Engenharia
Estudo do Secretário-Geral do TCMRJ, Silvio Freire de 
Moraes, analisa a validade da norma regulamentar que 
veda a aplicação da modalidade licitatória  pregão a 
contratação de obras e serviços de Engenharia.

Novos modelos de gestão pública e 
os impactos sobre a função controle
Luciano Quintella, técnico de controle externo do 
TCMRJ, aborda, em seu artigo, algumas mudanças que 
vêm ocorrendo na gestão pública e analisa os aspectos 
da função controle em face desta nova realidade, 
procurando identificar perspectivas futuras.

Control Administrativo em Argentina
O professor Carlos Botassi, da Universidade de La Plata, 
na Argentina, explica o sistema político adotado pela 
Nação e províncias autônomas: quem administra um 
patrimônio alheio está obrigado a prestar contas de seus 
atos e resultado de sua gestão.

O Princípio Republicano 
e os Tribunais de Contas
Marianna Montebello Willeman, em minuciosa 
análise sobre o arcabouço constitucional dos 
Tribunais de Contas, considera que ainda há pontos 
a serem aprimorados para que o Sistema Tribunal 
de Contas possa consolidar mais firmemente  a sua 
posição republicana.

A Teoria Autonomista da Arbitragem
A advogada Ana Tereza Basílio, membro da Comissão 
Internacional de Arbitragem e o  desembargador 
André Fontes discutem as diversas teorias sobre 
arbitragem e apontam que a teoria que melhor explica 
a arbitragem é a que considera que “arbitragem é 
arbitragem, e não jurisdição, ou contrato ou um misto 
de jurisdição e contrato”.

Incompatibilidade da Aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa com a Prerrogativa de Função dos 
Conselheiros dos Trinunais de Contas 
Mauro Roberto Gomes de Mattos sustenta, em seu 
artigo que, para o exercício de tão importantes missões 
constitucionais, faz-se necessária a existência de 
certas garantias aos membros dos TCs, como forma 
de conferir a instituição independência para o 
exercício da jurisdição.

Um caso de amor com o Rio
O paulista Cícero Sandroni, jornalista, escritor e atual 
presidente da Academia Brasileira de Letras faz, no 
artigo “O Caos no Paraíso”, uma viagem histórica pelo 
“paraíso de Vespúcio” até chegar aos dias atuais, quando 
as construções passaram a ser verticais, “empilhando 
coisas e pessoas”.
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O que é 
transparência?

S ucinto nos dicionários, o vocábulo transparência é definido como: “qualidade do 
que é transparente, diafaneidade, limpidez”.

Na Administração pública, transparência pode ser conceituada como “a 
democratização do acesso às informações”. Uma democracia só se consolida se possibilita 
o acesso aos dados públicos e de controle à sociedade.

Transparência implica em informações precisas e compreensíveis ao cidadão comum.  
É fundamental que os governos sejam transparentes e prestem contas de suas ações, mas 
não é só. Além da retidão no uso dos meios, a sociedade quer saber dos resultados: se 
promessas de campanha foram cumpridas, se houve melhoria nas condições de saúde, 
educação, segurança trabalho, enfim, se houve melhoria  na qualidade de vida da 
população.
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Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa

H

Atual presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI e 
conselheiro aposentado do TCMRJ, 
Maurício Azêdo aborda, neste artigo, 
estratégias sócio-políticas de combate à 
corrupção. Em defesa da transparência 
e da honestidade da administração, 
Maurício Azêdo aponta: “a ligeireza e 
a leviandade no trato de assunto tão 
relevante refletem-se na pobreza da 
tipificação delituosa que se faz”. Confira.

á na sociedade brasileira um 
clamor contra a corrupção 
que parece impregnar todo 

o  tec ido  soc ia l  e  que  assume 
formas variadas, umas sutis, outras 
grosseiramente escandalosas. A 
cada dia, o noticiário dos jornais, 
do rádio e da televisão deixa as 
pessoas comuns perplexas diante 
das informações sobre novos casos 
de corrupção, variações de uma  teia 
que parece não ter fim e também 
carecer de controle, de remédio, 
de erradicação. Em muitos setores 
generaliza-se a crença de que a  
corrupção é uma fatalidade, um 
mal incurável; ganha contornos de 
veraz e sedimenta-se a suposição 
de que entre nós a corrupção é 
invencível.

É que os agentes da corrupção 
parecem deter  as  fórmulas  de 
e s c a p a r  d o s  i n ú m e r o s  e  a t é 
s u c e s s i v o s  c o n t r o l e s  q u e  a 
sociedade, por seus mecanismos 
de representação e de fiscalização, 
instituiu e aplica para domar esse 
monstro poderoso. Não são poucas 
nem meramente episódicas  as 
ações permanentemente em curso 
para identi f icar,  neutral izar  e  
eliminar as agressões desse jaez. 

No âmbito de todas as instituições 
p ú b l i c a s ,  e m  q u a l q u e r  d o s 
Poderes e nos diferentes níveis 
da Federação, há mecanismos que 
visam a deter os avanços sobre a 
coisa pública e os dinheiros do 
contribuinte, como os órgãos de 
controle interno, em mais de um 
caso estruturados sob a forma 
de controladoria-geral, como na 
União e  no Município  do Rio 
de Janeiro, e eficaz estrutura de 
controle externo, efetuado pelo 
Sis tema Tr ibunais  de  Contas , 
em seu papel constitucional de 
auxiliar o Poder Legislativo no 
exercício dessa relevante tarefa.

Ao  l a d o  d e  t a i s  ó rg ã o s  e 
sistemas de controle, cada vez 
mais qualificados para o exercício 
dessa vigilância sobre a legalidade 
e a  moralidade na condução da 
coisa pública, a defesa social conta  
com a diligente atenção dos órgãos 
do Poder Legislativo  nas diferentes 
es feras  federat ivas ,  a  qual  se 
manifesta não só na apreciação, 
como  uma  ro t ina  obr i ga tó r i a 
anual  –  al iás ,  f requentemente 
descumprida –, das contas de gestão  
dos administradores, mas também 
através da ação e das iniciativas 

das Comissões Permanentes das 
Casas Legislativas e das Comissões 
Parlamentares ou Especiais de 
Inquérito que estas instituem. Em 
qualquer Casa Legislativa, salvo 
raríssimas exceções, há sempre 
um olho desconfiado e vigilante 
de um parlamentar de oposição 
a  prescrutar   a  l i sura  de  seu 
adversário ocupante do Poder.

O  c e r c o  e m  d e f e s a  d a 
transparência e da honestidade 
no trato da coisa pública não se 
esgota  nesses organismos, nesses 
sistemas e nessas iniciativas, pois 
paralelamente a todos estes temos 
ainda um Ministério Público cada 
vez mais empenhado na preservação 
da ética na gestão da administração 
pública e  organismos policiais com 
competência constitucional para  
investigações nesse campo, como 
o Departamento de Polícia Federal,  
cada  vez mais atuante e eficiente 
na apuração daquilo que ofende  
a integridade dos cofres públicos. 
A tudo isso se junta a atuação 
dos meios de comunicação, que 
exprimem em manchetes, textos,  
imagens e  editoriais  a repulsa 
das pessoas comuns à roubalheira 
que lavra em todos os campos da 
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vida social, de extremo a extremo 
do País. 

Tanto quanto a ladroagem em 
si, o que espanta o cidadão comum 
é a impunidade que favorece os 
agentes das ações criminosas. Nas 
investigações policiais, como as da 
Polícia Federal, por exemplo, faz-se 
uma atoarda em torno de supostos 
praticantes de delitos, que são 
expostos em aparatosas diligências 
que rendem belas imagens para 
os fotógrafos de jornais e revistas 
e os cinegrafistas das emissoras 
de televisão e incriminados com 
fartura de pormenores no noticiário 
daí resultante. Passado o impacto 
inicial, o assunto desaparece do 
noticiário ou recua para espaços 
ridículos, pouco visíveis.  

A ligeireza e a leviandade  no 
trato de assunto tão relevante 
r e f l e t e m - s e  n a  p o b r e z a  d a 
t i p i f i c a ç ã o  d e l i t u o s a  q u e  s e  
faz,  facilmente contestada por 
advogados experientes ou espertos, 
que conseguem a liberdade de 
grandes ladrões do País, seja no 
campo da administração pública, 
seja  nos negócios privados. As 
pessoas de bem já não se espantam: 
o chinês apontado como o maior 
contrabandista do Brasil  volta 
e meia é posto detrás das grades 
e volta e meia, como num jogo 
caprichoso,  as deixa para trás 
como se fosse sempre vítima de 
equívocos e de juízos apressados 
de impiedosos e incompetentes 
investigadores.  

Ao que se saiba, salvo o caso 
de um ou outro bagrinho de menor 
porte,  o único ladrão da coisa 
públ ica  que cumpre pena por 
apropriação e desvio dos dinheiros 
co le t ivos  é  o  ju iz  Nico lau ,  o 
comandante do milionário assalto 
aos dinheiros públicos na obra de 
construção do Tribunal Regional 
do Trabalho de São Paulo. Este 
caso solitário fortalece a crença de 
que entre nós a corrupção é muito 
poderosa e – como se dizia antanho 
– quiçá invencível.

“

”

Os agentes da corrupção parecem 
deter as fórmulas de escapar dos 

inúmeros e até sucessivos controles 
que a sociedade (...) instituiu e aplica 

para domar esse monstro poderoso.
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regra, sigilo como exceção”

           A atuação do senhor na Câmara 
tem sido marcada por constante luta 
por transparência. No Brasil, já 
se pode confiar nas informações 
divulgadas? Ou transparência ainda 
traz vício?

Não, a transparência não traz 
vício, mas ainda estamos longe 
de poder confiar totalmente nas 
informações públicas divulgadas. 
Ao participar de CPIs, verifica-se 
que não há unidade na base de dados 
públicos. Por exemplo: quando se 
pediu dados telefônicos, durante a 
CPMI dos Correios, a Anatel teve 
que desenvolver um programa para 
permitir a leitura uniforme dos dados 
das várias operadoras. Cada órgão 
do governo tem uma base de dados 
própria e elas não se comunicam, ou 
por falta de estrutura, ou a pretexto 
de sigilo ou por outras razões. 
Por exemplo, as bases da Receita 
Federal e do Banco Central. Mas a 
transparência avança. Hoje há muita 
informação disponível ao acesso 
público, embora não se possa afirmar 
que todas as informações constem 
nos bancos de dados e muito menos 
que sejam corretas. Não significa 
má fé, mas, na CPI, muitas vezes 
recebemos informações erradas, 
inclusive do Banco do Brasil, cuja 
seriedade não é questionada. Mas, de 

qualquer maneira, é um sistema que 
só tende a progredir e aprofundar. O 
ideal é o acesso à fonte primária.

 
Que políticas de promoção da 

transparência já estão, de fato, 
implementadas ou em vias de 
realização?

Nós temos, por exemplo, o Siafi 
(Sistema Integrado de Administração 
Financeira),  um portal do governo 
federal que reúne muita informação, 
embora nem todas tenham acesso 
livre a qualquer cidadão. Existe 
também um número crescente de 
iniciativas da sociedade para dar 
publicidade a informações públicas, 
como é o caso do portal Transparência 
Brasil. 

 
Muitos têm proposto o uso de 

recursos tecnológicos e de internet 
para fomentar as técnicas de controle 
e participação do cidadão. O Brasil já 
está preparado? A população já está 
preparada?

N ã o .  Te m o s  u m  s i s t e m a 
democrático, mas que ainda não é 
popular. Estima-se que o Brasil tenha 
20 milhões de usuários de internet. 
É um número expressivo, mas que 
precisa ser ampliado. Outro dado 
importante é que menos de 5% da 
população brasileira têm acesso 

à internet por banda larga, e três 
quartos dessa parcela com menos 
de um megabyte. Além disso, o 
custo no Brasil é extremamente 
alto. Enquanto a média em países 
mais desenvolvidos está num valor 
equivalente a algo entre R$ 5 e  
R$ 10 por mês, no Brasil o custo dos 
pacotes mais baratos está entre R$ 40 
e R$ 50. Então, o Brasil está atrasado 
nesse processo.

Só agora o governo anunciou um 
programa de acesso à internet em alta 
velocidade nas escolas públicas. E 
ficará a cargo das grandes operadoras. 
Mas não pode ser um processo de 
exclusão e concentração de mercado. 
Também está sendo discutido o 
projeto de lei de convergência digital. 
Estamos saindo do tempo em que 
tínhamos um telefone por casa para 
a era de um telefone por pessoa. 
No futuro, o celular poderá ser 
instrumento de acesso à internet 
e tevê com qualidade para um 
grande número de pessoas, e o Brasil 
também está atrasado nisso.

A grande mudança nesse campo 
do controle e participação do cidadão 
se dá não só com a sociedade se 
organizando, através de diferentes 
setores, mas permitindo ao cidadão 
que não participa de nenhuma 
entidade exercer diretamente essa 

Gustavo Fruet
Deputado Federal

Políticas de promoção da transparência, CPIs e participação 
da sociedade são alguns dos pontos abordados nesta 
entrevista concedida pelo Deputado Federal Gustavo Fruet. 
Em três mandatos na Câmara Federal, Fruet presidiu a CPI 
do Proer, que investigou escândalos financeiros no País, 
foi membro titular do Conselho de Ética, atuou como sub-
relator de movimentação financeira na CPMI dos Correios, 
e integrou a CPI da Crise Aérea, entre outras atuações.  
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fiscalização ou, no mínimo, ter 
acesso à informação.

 
O  s e n h o r  a c r e d i t a  q u e  a 

sociedade brasileira cobre pouco 
dos dirigentes?

Está cobrando cada vez mais. 
Considerando a eleição de 1989, do 
Collor, como marco na retomada do 
voto popular, e verificando o que 
ocorreu em 20 anos, o Brasil deu uma 
demonstração de maturidade sem 
igual ao mundo. O país passou por 
uma série de mudanças sem ruptura: 
o impeachment do presidente, a 
posse do vice sem traumas, eleição e 
reeleição de dois presidentes. O que 
mudou ao longo desse período foram 
dois fatores. Primeiro, as pessoas 
estão mais descrentes com a política 
- e o lado bom disso é que perdem 
a ingenuidade, no sentido da crença 
de que cada eleito será um salvador 
da pátria. Além disso, muda a forma 
de participação política e expressão. 
Os partidos perderam a hegemonia, 
o monopólio desse processo, ao 
mesmo tempo em que se multiplicam 
os centros de decisão e poder. As 
pessoas podem estar descrentes 
com a política partidária tradicional, 
mas estão muito  mais críticas e 
informadas e, em conseqüência, 
exercem com mais vigor o papel de 
cobrança.

Considerada a função precípua 
de investigar ilícitos e fiscalizar atos 
administrativos, as CPIs deveriam ser 
órgãos de promoção da transparência. 
Têm sido realmente?

As CPIs têm instrumentos que 
nenhuma outra comissão tem, e 
concentram a investigação em 
pouco tempo. Cumprem um papel 
importante de trazer a público 
fatos que de outra maneira não 
seriam conhecidos. Mesmo quando  
aparentemente não há resultado 
p r á t i c o ,  a s  C P I s  g e r a m  u m a 
movimentação que envolve outros 
órgãos de investigação, como o 
Ministério Público e a Polícia Federal. 
Quando não existe um mínimo de 
transparência e de empenho para 

conduzir o trabalho com seriedade, 
uma CPI não se sustenta.

 
Que tipo de gasto oficial deve 

ser caracterizado como sigiloso? 
A que categorias de despesas e 
informações se podem atribuir o 
caráter de segurança nacional?

Esta é uma questão ainda não 
resolvida no Brasil. Deveríamos partir 
do seguinte princípio: “a publicidade 
como regra, o sigilo como exceção”. 
Alguns exemplos: apresentei na 
Câmara um pedido de informações 
sobre os gastos da Petrobras com 
publicidade. O governo classificou a 
informação como reservada, alegando 
a necessidade de preservar a empresa 
da  compet ição  internacional . 
Também apresentei um pedido de 
informações sobre o uso de aviões 
da FAB por autoridades durante a 
crise aérea. O governo classificou 
como segurança de Estado. Nesses 
dois casos, ajuizei mandados de 
segurança no Superior Tribunal 
de Justiça. O primeiro foi rejeitado 
e agora é objeto de recurso no 
Supremo. O parecer do Ministério 
Públ ico  é  pela  divulgação.  A 
Petrobras utiliza-se da Lei Sarbanes-
Oxley para justificar o pedido de 
reserva, o que fez o Ministério 
Público mostrar que a legislação 
americana do mercado de capitais 
sofreu modificações justamente para 

dar mais transparência aos controles 
fiscais e financeiros, para evitar 
surpresas e crises como a que ocorre 
agora no mercado imobiliário.

No caso da FAB, também há 
parecer favorável do Ministério 
Público, não havendo ainda decisão. 
Agora, a CPI dos Cartões Corporativos 
está provocando a discussão sobre o 
que deve ser reservado e sigiloso. 
Isso leva a duas discussões. Primeiro, 
sobre a investigação: defendo que em 
qualquer caso os gastos têm que ser 
investigados. Até agora não se sabe 
se existe esse controle, em especial 
sobre gastos em espécie. E essa 
discussão suscita uma pergunta: o 
modelo brasileiro confia ou não na 
instituição TCU? A segunda discussão 
é sobre se, após a investigação, os 
dados devem ou não vir a público. 
A legislação que trata dos cartões 
corporativos estabelece conceitos do 
que é sigiloso e do que é reservado, 
quem classifica, quais os graus de 
acesso e o tempo para publicação 
dos dados. Mas é o presidente quem 
delimita, por decreto. Isso é algo novo 
no Brasil: a primeira regulamentação 
é do período Fernando  Henrique e a 
segunda, do presidente Lula. 

 
Quais os benefícios sociais e 

políticos decorrentes da conquista 
de transparência na administração 
pública? O senhor acredita que, 
diante de administrações honestas e 
transparentes, os agentes públicos e 
os cidadãos vão mudar?

É sab ido  que  cor rupção  e 
imoralidades existem também nas 
autocracias, mas nesses casos são 
encobertas pelo sigilo. No regime 
democrático, a publicidade de 
informações é fator de equilíbrio 
e aí está o principal ganho da 
transparência. Uma democracia não 
se consolida se não se aprofundar 
esse processo de acesso aos dados 
públicos e de controle por parte 
da sociedade.  Mas é um processo 
lento,  que só  vai  provocando 
mudanças ao longo do tempo, com 
o aperfeiçoamento dos sistemas de 
divulgação e controle.

“

”

Quando não 
existe um mínimo 
de transparência 
e de empenho 
para conduzir 

o trabalho com 
seriedade, uma 

CPI não se 
sustenta.
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controle: projeto realizável?

Como surgiu e o que motivou 
a criação do Projeto Transparência no 
Estado do Amapá? 

Assumi o governo do Amapá 
em 1995. O Estado estava falido e 
desorganizado. Os repasses para os 
outros poderes eram equivalentes aos 
recursos destinados à educação, saúde, 
segurança pública e infra-estrutura. Um 
escândalo. Durante o primeiro mandato 
lutamos duramente para reverter esse 
processo pernicioso à população. A 
reeleição em 1998 coroou o trabalho. 
Com as contas estaduais ajustadas 
e informatizadas, de minha mesa 
acompanhava a execução orçamentária. 
O meu raciocínio era simples: se eu 
podia acessar tanta informação, o povo 
que me elegeu deveria ter esse mesmo 
direito. Foi então que pedi aos técnicos 
da empresa de Processamento de Dados 
do Amapá – Prodap que colocassem 
a execução orçamentária, em tempo 
real na internet, como também, tornei 
pública, na rede mundial, as contas 
bancárias do governo do estado para 
que a população pudesse acompanhar 
as receitas e as despesas, em tempo real, 

exercendo seu direito à fiscalização. 
Isso foi feito em fins de 2001.     

 
Qual a importância da tecnologia 

da informação para a transparência 
das contas públicas?

Com o aperfeiçoamento tecnológico 
temos condições cada vez maiores 
de facilitar o acesso à informação 
e a fiscalização nas três esferas de 
governo. A União fez um investimento 
grande no seu relacionamento com o 
contribuinte, porém através de uma 
via de mão única. Os sites da Receita 
Federal e do INSS são exemplos disso. 
Tudo o que foi feito, foi feito com o 
intuito de aumentar a arrecadação. 
Pouco foi feito para colocar a tecnologia 
a serviço da fiscalização popular dos 
gastos públicos. Nesse particular, 
o portal Transparência do Governo 
Federal é muito diferente daquele 
implantado por nós no Governo do 
Amapá, que detecta uma possível 
irregularidade antes de sua execução. 
O que existe no âmbito federal são 
portais que mostram as despesas 
depois de realizadas.    

 
Que benefícios práticos o senhor 

observou em curto, médio e longo 
prazo? Logo de início, qual foi a 
recepção do Projeto? E, depois de 
já difundidas as novas técnicas de 
controle, qual o nível de aceitação dos 
técnicos e de participação popular?

 Em 2002, às vésperas das eleições, 
com base nas informações obtidas no 
portal Transparência do Governo, um 
juiz eleitoral, acatando denúncia do 
Ministério Público, mandou bloquear 
o pagamento a uma prestadora de 
serviço; havia uma forte suspeita de 
que o dinheiro seria usado na boca de 
urna de uma determinada candidata. 
As conseqüências benéficas são 
incontáveis, nada passa despercebido. 
Nos últimos anos, algumas operações 
da Polícia Federal, que levaram para a 
cadeia dezenas de agentes públicos, 
foram facilitadas pelas informações 
disponíveis na internet. Quanto a 
aceitação popular, esbarramos na 
falta de interesse do atual governo 
e da mídia em divulgar a existência 
desse instrumento de controle social, 
no entanto aos poucos as pessoas vão 

Senador João Capiberibe
Ex-governador do Amapá

Autor do Projeto Transparência - que 
“determina a disponibilização, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre 
a execução orçamentária e financeira da 
União, dos Estado, do Distrito Federal, 
e dos Municípios” – o Senador João 
Capiberibe afirma, em entrevista à Revista 
TCMRJ, que “a transparência nas contas 
públicas é um poderoso instrumento de 
controle social republicano, que reduz 
as práticas criminosas na aplicação do 
dinheiro do contribuinte”.
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tomando conhecimento e passando 
a utilizá-lo. Ainda que não tenha se 
enraizado no meio popular, o governo 
não consegue retirar o Transparência 
do ar; existe uma forte pressão de 
alguns setores que se acostumaram a 
recorrer a essa fonte de informação. 

 
Com o avanço tecnológico, a 

população fica mais próxima dos 
governantes?

 Claro. A população, por exemplo, 
fica sabendo o valor do supermercado 
dos governantes e os confronta com 
suas despesas. Se desconfiar de alguma 
compra ou contratação de serviço 
irregular, denuncia ao MP, como fez em 
2002, e o processo é interrompido para 
apuração. Se a execução orçamentária 
do governo federal estivesse em 
tempo real na internet, talvez eles não 
estivessem sob este fogo cruzado da 
mídia e da oposição, pois tudo estaria 
sendo feito às claras.    

 
O senhor acredita que a sociedade 

brasileira cobre pouco dos dirigentes? 
A internet pode provocar aumento de 
interesse?

 A sociedade cobra pouco primeiro, 
porque não sabe que paga imposto; 
os impostos são indiretos; segundo, 
porque não existem ferramentas 
que facilitem a leitura da execução 
orçamentária como fizemos no Amapá. 
Por isso, estamos propondo que isso 

ocorra em todo o país, com a aprovação 
do PLP 217/2004, que está na pauta e só 
não foi votado por causa das medidas 
provisórias que trancam a pauta da 
Câmara dos Deputados. Se a população 
tiver a ferramenta facilitadora da 
fiscalização, o combate à corrupção se 
tornará mais fácil. Imaginem quantos 
sites, como o Contas Abertas, surgiram 
para se dedicar à fiscalização das contas 
públicas.  

Em que sentido as novas tecnologias 
modificaram o sistema de controle?

 Em nenhum sentido. O sistema de 
fiscalização pela internet nada mais é 
do que um simples programa que capta 
em tempo real a entrada dos empenhos 
nos sistemas existentes. É uma coisa 
automática. O servidor empenhou 
a despesa e ela segue on-line para o 
programa Transparência e daí para a 
tela do computador do contribuinte. É 
parecido com as máquinas de compras 
on-line.  

 
Qual a repercussão do Projeto 

Tr a n s p a r ê n c i a ?  Q u e  o u t r a s 
instituições pretendem adotá-lo ou já 
o implementaram?

 A repercussão é excelente, mas 
ninguém até hoje teve a coragem 
de colocá-lo em tempo real. O que 
existe é um sistema de publicação de 
despesas efetuadas para cumprir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Por isso, 

nossa proposta, que modifica a LRF, 
tornando obrigatório que isso seja 
on-line. Existem também programas 
de Transparência, como o Siga Brasil, 
em que a população segue a aplicação 
dos repasses federais para estados e 
municípios, só que estes também não 
são em tempo real. São programas que 
se encaixam no dito popular: “A gente 
só coloca a tranca na porta depois dela 
arrombada”.   

 
À exceção de poucos exemplos, a 

grande maioria dos estados do Brasil 
ainda enfrenta índices elevados de 
exclusão digital. Diante da dificuldade 
de acesso à internet ainda observada, 
que estratégias de fomento os 
governantes podem adotar para 
garantir os objetivos do Projeto? 

 A inclusão digital avança, as lan 
houses estão em todas as partes do 
país, inclusive, em rincões distantes 
da Amazônia. Eu mesmo coloquei 
na prática o Projeto Navegar, hoje 
adotado pelo governo federal, que 
leva num barco a inclusão digital às 
populações ribeirinhas do Amapá e 
Pará. Em torno de 15% da população 
brasileira têm acesso à internet; claro 
que é insuficiente.  Nesse sentido, 
seria fundamental que o governo 
federal adotasse uma política pública 
integrada com estados e municípios, 
de massificação do uso da informática, 
começando pelas escolas públicas. 

“

”

Se a população 
tiver a ferramenta 

facilitadora da 
fiscalização, 
o combate à 
corrupção se 

tornará 
mais fácil.
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m primeiro lugar não há 
transparência quando não se 
cobra transparência. Isto coloca 

em relevo o papel da sociedade como 
agente indutor deste movimento. Nos 
últimos tempos, temos assistido na 
região, o fortalecimento da democracia 
como valor (o que nem sempre significa 
que tenhamos práticas democráticas 
consolidadas), o que tem provocado o 
aumento da pressão por mecanismos de 
prestação de contas. Entretanto, ainda é 
baixo o grau de indignação da população 
de forma a assegurar um tratamento mais 
sustentável ao problema. A mobilização 
dura pouco, o assunto é esquecido e a 
vida continua...

Em segundo lugar, destaca-se a 
necessidade de aperfeiçoamento do nosso 

Transparência não é tudo

titulo proposto para o artigo 
pode parecer estranho numa 
revista que tem, como tema 

central, a transparência das contas 
públicas. Mas é isto mesmo. Embora 
muito importante, não é tudo. A busca 
da excelência em gestão pública, 
numa perspectiva contemporânea, 
inclui – certamente – a adoção de 

mecanismos de transparência como 
forma de fomentar o controle social. 
Não obstante, há outros componentes 
igualmente relevantes que conformam 
um estágio superior e que transcende à 
gestão da coisa pública: o foco da ação 
do Estado no cidadão, a orientação 
para resultados e a emergência da 
governança social. 

O texto começa com uma reflexão 
sobre os principais requisitos para 
a institucionalização da prática 
da transparência.  Em seguida, 
explora e expande o conceito de 
transparência (para além das contas 
públicas) e conclui com a introdução 
do conceito de governança social.

Caio Marini 
Diretor do Instituto Publix1  
Professor da Fundação Dom Cabral

O

E

Embora muito importante, transparência não é tudo, na opinião do professor e consultor 
do Núcleo de Administração Pública da Fundação Dom Cabral, Caio Marini. Outros 
componentes igualmente relevantes precisam ser observados.

1. AS PRÉ-CONDIçõES PARA A EFETIVIDADE DA TRANSPARêNCIA

sistema institucional legal caracterizado 
por um lado por ordenamento jurídico 
complexo e ambíguo (permitindo brechas 
e artifícios “legais”) e por outro pela 
lentidão das diversas instituições dos 
poderes judiciário e executivo fazendo 
com que, mesmo quando a verdade 
transparece nos casos de malversação 
dos recursos públicos, nada ou quase 
nada acontece com o infrator. Fica, para a 
população, a sensação de impunidade.

O terceiro aspecto a ressaltar é 
o papel dos meios de comunicação, 
que atuam de forma a complementar 
a ação das instâncias formais de 
controle, muitas vezes com maior 
eficácia, no papel de fazer chegar ao 
cidadão informações sobre os desvios 
identificados no funcionamento da 

máquina governamental. Neste sentido, 
é absolutamente fundamental, como pré-
requisito à efetividade da transparência, 
garantir as condições de liberdade de 
expressão para que a imprensa possa 
cumprir com o seu importante papel, 
sem qualquer tipo de censura.

Por fim, é fundamental que haja, por 
parte da administração pública, abertura, 
predisposição e desenvolvimento de 
novas capacidades institucionais. 
Significa superar resistências internas 
(muitas vezes de natureza corporativa) 
e dotar o aparelho de Estado de meios 
eficazes para a prestação de contas à 
sociedade, incluindo o uso intensivo de 
tecnologias da informação e comunicação 
e capacitação de seus quadros técnicos 
e gerenciais.

1 (www.institutopublix.com.br) 



�� Revista TCMRJ    n. 38 - maio 2008

utro ponto bastante relevante 
e, curiosamente, ausente nos 
debates sobre transparência, 

é a questão relativa ao conteúdo da 
prestação de contas. É certo que temos 
obtido importantes avanços no que 
diz respeito à informações sobre o uso 
dos recursos públicos. O exemplo mais 
expressivo desta tendência é o Portal 
da Transparência da Controladoria-
Geral da União, “canal pelo qual o 
cidadão pode acompanhar a execução 
financeira dos programas de governo, 
em âmbito federal. Estão disponíveis 
informações sobre os recursos públicos 
federais transferidos pelo Governo 
Federal a estados, municípios e 
Distrito Federal – para a realização 
descentralizada das ações do governo 
– e diretamente ao cidadão, bem 
como dados sobre os gastos realizados 
pelo próprio Governo Federal em 
compras ou contratação de obras e 
serviços, por exemplo”2. Entretanto, 
não basta ser transparente em relação 
ao uso dos meios públicos. As reformas 

O
2. NãO BASTA TRANSPARêNCIA SOBRE AS CONTAS PúBLICAS

3. MAIS DO QUE TRANSPARêNCIA É NECESSáRIO GOVERNANçA SOCIAL

4. REFERêNCIAS BIBLIOGRáFICAS

contemporâneas da administração 
pública, denominadas reformas 
gerenciais, destacam a necessidade de 
reorientar a gestão para resultados. Isto, 
certamente, amplia a discussão sobre 
o controle governamental (tanto na 
perspectiva do controle interno como 

na do controle externo) que não pode 
se restringir apenas ao cumprimento 
da conformidade normativa. O bom 
governo não é aquele que – apenas e tão 
somente – segue e cumpre o preceito 
da legalidade. O bom governo é o que 
– além disto e sobretudo – alcança 
os resultados de desenvolvimento. 
Esta é a essência das reformas de 
segunda geração do início do século 
XXI que têm como marca distintiva 
a promoção do desenvolvimento 
(Marini & Martins, 2004). Desta forma 
o conceito de transparência se expande. 
Além da transparência sobre o uso dos 
recursos públicos, é absolutamente 
fundamental que os governos sejam 
transparentes e prestem contas sobre 
os seus resultados de melhoria da 
qualidade de vida da população. Em 
síntese, o que a sociedade quer saber, 
além da retidão no uso dos meios, é 
se as metas (prometidas) de melhoria 
das condições de saúde, de educação, 
de segurança, de renda, de geração de 
empregos foram ou não alcançadas. 

elatório de 2004 do Banco 
Mundial  destaca que “o 
desapontamento com o 

desempenho governamental é um 
estado de ânimo generalizado no 
mundo, e que o baixo grau de 
confiança e o crescente ceticismo 
sobre o setor público podem ter 
conseqüências perniciosas sobre as 
instituições democráticas” (Saravia, 
2004). Da mesma forma, acredita-
se que os imensos desafios sociais 
em escala global, manifestos pela 
crescente desigualdade e pobreza, não 
podem ser vencidos pela simples ação 

isolada dos mercados, dos estados ou 
do terceiro setor. Se antes ao Estado 
era dado o papel de protagonismo na 
cena do desenvolvimento, bastava 
modernizar  a gestão pública para o 
alcance dos resultados. Hoje, o novo 
contexto pressupõe um protagonismo 
compartilhado, um Estado incrustado 
na sociedade não apenas no sentido 
de que reproduz suas demandas, 
mas também no sentido de que 
promove ações conjuntas tanto na 
construção de uma agenda estratégica 
de governo como na implementação 
e monitoramento desta agenda. É um 

Estado que governa com a sociedade. 
Assim, não basta desenvolver a gestão 
pública. Impõe-se a necessidade 
de fortalecer (em muitos casos, 
de construir) a governança social: 
as capacidades institucionais em 
rede destes diversos segmentos 
para o alcance dos resultados de 
desenvolvimento pretendidos.

Concluindo, há uma nova teia de 
temas que conformam a nova agenda 
de reformas da administração pública. 
Dentre eles, a transparência ocupa 
lugar de destaque. Mas, não é tudo, 
embora seja um bom começo!

Saravia,  Enrique (2004). A Nova Administração 
para o Desenvolvimento. IX Congreso del 
CLAD. Madrid.

Marini, C. & Martins, H. (2004). Um 
Governo Matricial: estruturas em rede para 
geração de resultados de desenvolvimento. 
IX Congreso del CLAD. Madrid

2 ver http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

R

É absolutamente 
fundamental que 

os governos sejam 
transparentes e 
prestem contas 
sobre os seus 
resultados de 
melhoria da 

qualidade de vida da 
população.

“

”
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da índole do povo brasileiro 
que os recursos públicos 
sejam aplicados de acordo 

com os princípios republicanos e 
democráticos. Isto é, atendam ao 
interesse público, à legalidade, à 
moralidade administrativa e à ampla 
publicidade.

De outro lado, é preciso anotar que 
as sucessivas notícias de má aplicação 
desses recursos (desvio de finalidade, 
desperdício, corrupção) deixam esse 
mesmo povo perplexo e não raro, 
descrente das instituições públicas.

Essa realidade é que impõe aos órgãos 
de controle público – especialmente aos 
Tribunais de Contas – soluções prontas 
na melhoria e tempestividade do 
controle a que se obrigam por força da 
lei. Mais do que soluções tecnicamente 
corretas são necessárias ações que 
permitam aos cidadãos o exercício do 
controle social. 

Esse tipo de controle só será 
eficaz se houver dos órgãos públicos 

- transparência. O que implica em 
informações precisas, tempestivas 
e, sobretudo, compreensíveis para o 
cidadão comum. Ressalte-se que a 
própria legislação brasileira dispõe 
nesse sentido. Foi assim que se reafirmou 
em 1988 o princípio da publicidade 
(art. 37 da CF), e que nasceu a prática 
das audiências públicas para discutir 
questões relevantes. No caso das 
finanças públicas é bom relembrar a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000, art. 48).

Es ta  l e i  que  pre tende  dar 
transparência,  planejamento e 
responsabilidade à administração 
pública, enfatiza vários mecanismos 
para atingir seus objetivos. Além das 
audiências públicas, dos relatórios 
periódicos de execução orçamentária e 
gestão fiscal (RREO e RGF), a LRF (LC 
101/2000, art. 49) obriga os Tribunais 
de Contas a produzirem um resumo do 
relatório das contas anuais.

Alguns Tribunais de Contas 

colheram nesse comando legal 
uma oportunidade de simplificar a 
linguagem técnica e de produção de um 
documento de fácil compreensão pelo 
público em geral. Um exemplo dessa 
simplificação – muito bem aceita pela 
opinião pública – é a publicação “Para 
onde vai o seu dinheiro” do Tribunal 
de Contas de Santa Catarina. É fácil 
ter uma idéia geral da arrecadação e 
dos gastos públicos catarinenses pela 
simples leitura dessa publicação. Ela 
foi idealizada e desenvolvida com 
a participação de profissionais de 
comunicação social. Isso ajudou na 
escolha de uma linguagem clara e 
precisa.

O importante é manter viva a 
preocupação com a simplicidade da 
linguagem e do uso de todos os meios, 
inclusive os eletrônicos e de comunicação 
de massa, para levar informações claras, 
precisas e atuais a toda a população 
interessada. Só assim será possível 
falarmos em controle social.

Conselheiro Salomão Ribas Junior
Presidente do Instituto Rui Barbosa

É

Em artigo para Revista TCMRJ, o Conselheiro Salomão Ribas Junior, do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina, aponta mecanismos de transparência e argumenta que os 
órgãos de controle público necessitam apresentar “soluções tecnicamente corretas” e 
“ações que permitam aos cidadãos o exercício do controle social”. Leia o artigo.  
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Democracia e Transparência

s avanços alcançados na 
comunicação entre os povos, 
hoje universal,  distinta 

e instantaneamente viabilizados, 
as novas tecnologias, descobertas 
científicas e reconhecimento de 
negócios além-fronteiras etc., fatos 
que vieram a ser sintetizados sob o 
epíteto de “globalização”, também 
trouxeram ao mundo contemporâneo 
novas necessidades, frutos desses 
mesmos eventos, para atenuar os 
mal-estares causados à civilização, o 
incremento das exclusões sociais de 
toda a sorte, as ameaças ao próprio 
Estado de Direito, por meio do 
terrorismo, corrupção, narcotráfico 
e organizações criminosas, com 
especial incursão deletéria em países 
em vias de desenvolvimento.

Diversos regimes democráticos, 
naturalmente, tiveram que passar, 
e assim seguem, por alterações 
várias, para a própria subsistência 
e a do titular da soberania, nunca 
demasiado afirmar: o Povo.

Dentre essas transformações, 
e x i g i u - s e  m a i o r  g r a u  d e 
responsabilidade dos governantes 
c o m  o  q u e  é  p ú b l i c o ,  o 
aperfeiçoamento dos s is temas 
preventivos e repressivos, internos 
e externos, de controle, a título 
de exemplificação. E, como uma 
imperiosa fonte de legitimidade do 
poder, justificando-o socialmente, a 
transparência.

Paulo Gomes Pimentel Júnior
Promotor de Justiça 

O

“O processo de aprimorar a transparência no exercício do 
poder anda a passos firmes e estreitos, e é imparável, pois 
necessário ao seu aperfeiçoamento e alcance de seus fins, 
como o bem-estar social e a inclusão do ‘outro’ ”, sintetiza,  
neste artigo, o Promotor de Justiça e integrante do Grupo 
de Estudos contra a Corrupção – GRESCO, da Universidade 
de Salamanca (Espanha), Paulo Gomes Pimentel Júnior.
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estabeleceu entre  mandante e 
mandatário. Não mais se contentava, 
diante  de  tantos  e  tão  graves 
escândalos, más-gestões, absoluta 
dissonância entre a vontade de 
governados e governantes, visando 
a atender todo o tipo de interesse 
apartado do público, desconectados 
estes da realidade social repleta 
de  problemas,  cont inuamente 
estampados em matérias veiculadas 
pelos meios de comunicação de 
massa, com o mero exercício do 
poder político através do voto 
periódico, como se fosse dação 
de título cambiário assinado em 
branco ao eleito, e, vez perdida, o 
exercício de plebiscito, referendo ou 
iniciativa popular. Esses fatos têm 
como conseqüência a apatia política, 
o desinteresse com o futuro do país, 
a consideração de que o sistema 
não funciona corretamente, ou foi 
desenhado com esse propósito, 
que a figura do “cidadão-servo” é 
uma falácia, pois não há quem se 
candidate a um cargo público que 
não tenha os olhos fixados em um 
único local: o próprio umbigo.

Tamanha foi a pressão popular 
cont ra  essa  s i tuação  que ,  de 
quase mero expectador, o Povo, 
segmentado em distintos grupos 
de interesses voltados ao bem-
estar da coletividade, passou a 
c o - a u t o r  o u  c o l a b o r a d o r  d e 
decisões governamentais, através 
de orçamentos  part ic ipat ivos , 
planejamentos compartilhados, 
d iscussões  sobre  as  pol í t icas 
públicas idealizadas, respostas a 
consultas governamentais sobre 
temas da comunidade, audiências 
públicas para o convencimento 
racional construído pelo debate de 
idéias, e tantos outros meios.

M a s ,  t u d o  i s s o  t e m  c o m o 
condição a transparência,  que 
inicia desde a ocasião em que 
alguém se candidata ao exercício 
da  função públ ica  (his tór ico , 
currículo, notícias a seu respeito), 
prossegue no processo eleitoral (de 
quem recebeu contribuições e seus 

que afrontaram a democracia, em 
evidente colaboração com o poder 
público, notadamente os órgãos de 
controle que não detêm poderes 
extra-sensoriais, bolas de cristal ou 
dons metafísicos.

A sociedade da informação 
nos proporciona facilidades antes 
inimagináveis. Daí, que a rede 
mundial de computadores, dentre 
outros instrumentos, muito bem 
serviria a esse desiderato, apenas 
para ilustrar. E os dados, explicados, 
devem estar  à  disposição dos 
interessados, sem procedimentos 
burocráticos que desestimulem 
o  d e s e n v o l v e r  d e s s e  d i r e i t o 
fundamental, essencial à democracia 
atual, excetuando-se os casos em que 
a própria sociedade civil organizada 
politicamente possa ser exposta a 
perigos de danos concretos. Diria 
mais: quem informa, esclarece, 
compartilha decisões, fundamenta-
as à luz do Direito e da realidade 
social, de maneira assemelhada 
ao sugerido linhas atrás, ganha 
credibilidade popular, solidifica-
se  como homem públ ico ,  co -
responsabiliza-se pelos resultados 
auferidos com a sociedade, não se 
isolando nos eventuais insucessos, 
diminuindo as pressões econômicas, 
político-partidárias etc.       

Para finalizar, vale ressaltar que 
a democracia não se institui da noite 
para o dia. É processo contínuo de 
conquistas, desafios, e obstáculos 
erguidos pelos que têm interesses 
contrariados diante do exercício 
da geral liberdade, igualdade e 
fraternidade (ou solidariedade). 
Mas o processo de aprimorar a 
transparência no exercício do poder 
anda a passos firmes e estreitos, e é 
imparável, pois necessário ao seu 
aperfeiçoamento e alcance de seus 
fins, como o bem-estar social e a 
inclusão do “outro”. 

Os que se dedicam ao estudo 
do regime democrático e seus 
oponentes  cos tumam sempre 
comentar o seguinte: “A luz do sol 
é o melhor vermífugo”. Tanto mais 
transparência, mais democracia!

respectivos valores, comportamento 
e compromissos) e continua mesmo 
após a posse,  durante as suas 
at ividades (qual  o  t ratamento 
conferido aos financiadores da 
campanha, qual a destinação das 
despesas públicas, com a declinação 
dos  custos  de  cada objeto  ou 
serviço adquirido ou contratado), a 
motivação das decisões de todas as 
funções estatais: administrativas, 
legislativas e judiciais (afinal, 
“todo o poder emana do povo...”); 
no intuito de verificar o respeito 
a  ordem jurídica  vigente ,  aos 
deveres de todo agente público de 
honestidade, probidade, eficiência, 
impessoalidade, lealdade, em suma, a 
intervenção vigilante, para a própria 
persuasão quanto à integridade do 
sistema, ou a promoção das medidas 
adequadas à responsabilização dos 

A democracia 
não se institui 
da noite para o 
dia. É processo 
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A Experiência das  
Ouvidorias Públicas

A

“Ouvidoria:   
ferramenta de 
consolidação da 
democracia. É um canal 
de participação do cidadão 
em relação às organizações. 
O ouvidor/ombudsman é um 
representante do cidadão, zeloso de seus 
legítimos interesses junto às instituições públicas 
ou privadas nas quais atuam.” (ABO)

figura do ouvidor no Brasil 
surgiu em 1549, quando 
Pero Borges foi nomeado 

por Tomé de Souza,  Ouvidor–
Geral. Suas funções, porém, eram 
bem diferenciadas das ouvidorias 
atuais. 

O primeiro registro de Ouvidoria 
no país, nos moldes de hoje, foi em 
1986, com a Ouvidoria Municipal 
de  Curi t iba  –  PR,  cr iada pelo 
então prefeito Roberto Requião. 
A seguir, em 1992, foi criada a 

Ouvidoria Geral da República, 
no Ministério da Justiça e, em 
1995, a Associação Brasileira de 
Ombudsman/Ouvidores (ABO). 

A  p a r t i r  d a í  f o r a m  s e n d o 
criadas ouvidorias em diversos 
órgãos públicos, com o objetivo de 
proporcionar melhorias na qualidade 
dos serviços prestados à população.

No Rio de Janeiro, o Sistema de 
Ouvidoria  da Prefeitura foi criado 
em 2001; a Ouvidoria do Tribunal 
Regional do Trabalho, em maio de 

2003;  a Ouvidoria Geral do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
foi implementada em março de 2006 e  
no Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, em agosto de 2006. 
Na União, a Ouvidoria foi criada em 
janeiro de 2006. 

A experiência de cada uma destas 
ouvidorias, o trabalho realizado, os 
métodos adotados e os resultados 
obtidos são relatados à Revista 
TCMRJ  pelos  seus ouvidores . 
Confira.
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da União:  
pela qualidade 
da governança

Eliana Pinto 
Ouvidora-Geral da União

Ouvidoria Pública é um 
instituto que trata de temas 
relativos à qualidade da 

governança como instrumento da 
qualidade de gestão, na garantia de 
serviços básicos, da eficiência e do 
controle social. Portanto, percebe 
o sentimento de satisfação do 
destinatário final do serviço prestado, 
busca soluções para as questões por 
ele levantadas, oferece informações 
gerenciais e sugestões aos gestores, 
visando sempre o aprimoramento 
do processo de prestação do serviço 
público. 

De acordo com o disposto na 
Lei nº 10.683, de 28.05.2003, e no 
Decreto nº 5.683, de 24.01.2006, 
compete à Controladoria-Geral da 
União, além das atribuições de 
correição, de controle interno e 
de auditoria pública, a função de 
ouvidoria-geral, no âmbito do Poder 
Executivo Federal.

A coordenação do segmento 
de ouvidorias do Poder Executivo 
Federal iniciou-se no ano de 2003 
com 40 unidades e até o momento 
já  computamos 142 unidades, 
correspondendo a um incremento 
de mais 200%.

Esse segmento é responsável 
pelo processamento e atendimento 
de aproximadamente 2 milhões de 
manifestações de cidadãos ao ano, 
sendo considerado somente 50% 
do total de manifestações típicas 
de Ouvidoria, os demais 50% do 
total referem-se à ações educativas, 
pedidos de informação etc.

No desempenho de sua missão, 
a Ouvidoria-Geral da União tem 

onde ainda não houver ouvidoria 
especializada instalada, o cidadão 
deverá encaminhar a manifestação 
para a Ouvidoria-Geral da União que 
a receberá e providenciará a solução 
do seu caso. 

Para que a missão da ouvidoria 
se torne real é necessário que 
ela desenvolva seu trabalho na 
perspect iva  de construir  uma 
s o c i e d a d e  m a i s  j u s t a .  D a í  a 
necessidade do fortalecimento da 
democracia participativa, buscando 
a inclusão social. As Ouvidorias 
podem auxiliar, propondo soluções 
coletivas de gestão, isto é, indo do 
concreto para o abstrato.

D e s t a c a m o s  a s s i m  a l g u n s 
resultados obtidos pelas Ouvidorias 
Especializadas que demonstram a 
importância desse segmento:
• A Resolução 3.477 do Banco Central 

do Brasil, de 26 de julho de 2007, 
que dispõe sobre a instituição  
de ouvidoria pelas instituições 
financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central.

•  A  ouv idor i a  e spec i a l i zada 
do Ministério da Saúde está 
promovendo em todo território 
nacional a implantação do Sistema 
Nacional de Ouvidorias do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e estimula, 
dessa forma, o uso do sistema 
informatizado de ouvidorias do 
SUS entre as diversas instituições 
de atenção à saúde, com o objetivo 
a descentralização das ouvidorias 
do SUS.
As Ouvidorias Especializadas 

do Poder Executivo Federal tiveram 
sucesso em diversas ações, onde 
destacam-se:
1. A Ouvidoria do Ministério da 

Fazenda propôs normas para 
facilitar o acesso de idosos e 
portadores de deficiência física à 
isenção de impostos para aquisição 
de veículos; 

2 .  A  O u v i d o r i a  d a  A g ê n c i a 
Nacional de Vigilância (Anvisa) 
propôs ações articuladas com 
o Ministério Público, Polícia 
Federal, e outras instituições, para 

A “

”acompanhado todas as manifestações 
recebidas. Todas as manifestações 
são respondidas, mesmo que o 
resultado não seja aquele esperado 
pelo cidadão.

As Ouvidorias especializadas de 
maior porte dispõem de atendimento 
telefônico gratuito (0800), mas 
todas elas recebem manifestações 
por carta, fax, e-mail e atendimento 
pessoal. O cidadão deve procurar 
o órgão ou entidade do Poder 
Executivo Federal que lhe informará 
os modos para solicitar os serviços da 
ouvidoria. Nos órgãos ou entidades 
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coibir a adulteração de próteses 
ortopédicas, medicamentos e 
produtos sem registro sanitário, 
fabricados de forma irregular,  
objeto de várias reclamações e 
denúncias do cidadão;

3. A Ouvidoria do Ministério da 
Previdência Social, a partir de 
sugestões e reclamações, criou 
o cartão magnético nacional que 
possibilita ao cidadão segurado 
sacar seu benefício em qualquer 
agência bancária no Brasil;

4. A Ouvidoria da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
apresentou sugestões para o Novo 
Regulamento do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC), a fim de 
garantir a proteção ao direito 
dos consumidores dos serviços 
de telecomunicações. Dentre 
essas contribuições, podemos 
destacar: devolução em dobro do 
que foi cobrado indevidamente; 
detalhamento de chamadas locais, 
gratuitamente; e atendimento 
pessoal presencial obrigatório, 
sendo vedada a substituição por 
outros meios e demais melhorias 
no atendimento ao usuário.
A Ouvidoria-Geral da União 

tem trabalhado incansavelmente 
no incentivo à participação de 
todos os Ouvidores Públicos para 
o fortalecimento da cidadania. 
Realizamos Fóruns Nacionais de 
Ouvidoria Pública, em 2003 e 2004; 
Encontros Regionais de Ouvidorias 
Públicas, em 2004, 2005 e 2007.

Em 2006, criamos a Escola de 
Ouvidoria Pública para promover 
cursos de aperfeiçoamento para 
Ouvidores e servidores de unidades 
de Ouvidoria Pública do Brasil. 
O curso totalmente gratuito já foi 
realizado em sete capitais do país e 
tem por objetivo a qualificação dos 
servidores em exercício nas unidades 
de ouvidoria do Poder Executivo 
Federal, franqueada a participação de 
servidores de estados e municípios. 
Nesse período participaram dos 
cursos 500 Ouvidores e servidores 
de unidades de Ouvidoria. 

E s s a s  a ç õ e s  c o n t r i b u e m 
significativamente para a reflexão 
dos ouvidores que atuam no setor 
público que percebem a necessidade 
de um espaço adequado e sistemático 
para debater, além de deliberar, temas 
fundamentais para a construção de 
uma cultura de Ouvidoria no Brasil.

Mas ainda temos outros desafios 
a serem atingidos:  a  contínua 
descentralização com a criação de 
unidades de ouvidorias em todos os 
órgãos municipais; a pactuação e o 
fortalecimento da política nacional 
de ouvidorias nas três esferas de 
governo; a melhoria da qualidade 
técnica de nossos ouvidores; e a 
efetiva popularização deste tema 
para a sociedade brasileira, com a 
articulação de países experientes 
nesta área, gerando, assim, expertise 
na cultura de ouvidoria.

Esse modelo de ouvidoria que 
começamos a construir e solidificar, 
dando respostas individuais aos 
cidadãos e promovendo soluções que 
venham melhorar a administração 
para o bem estar coletivo, é um 
processo em curso que se soma à 
reorganização do Estado orientado 
para a mudança nas suas relações 
com a sociedade, o que não é tarefa 
fácil, porém, imprescindível. 

Portanto, estamos desenvolvendo 
nosso trabalho vislumbrando que a 
Ouvidoria Pública assuma esse papel 
estratégico e se transforme em um 
legítimo canal de comunicação entre 
o cidadão e o Poder Público. 
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construindo um 
novo Judiciário

Desembargador Amaury Arruda de Souza
Ouvidor-Geral

Ouvidoria Geral do Poder 
Judiciário do Estado do Rio 
de Janeiro, implementada 

em março de 2006, tem como missão 
precípua ouvir o cidadão e prover com 
informações os órgãos competentes do 
Poder Judiciário para criação de políticas 
públicas de atendimento à população, 
objetivando o aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional.

A Ouvidoria foi concebida com o 
fim de representar o cidadão dentro da 
instituição, zelando pelos seus legítimos 
interesses e necessidades, fortalecendo, 
assim, o elo que deve existir entre o Poder 
Judiciário e a sociedade destinatária do 
nosso serviço, formando com isso uma 
verdadeira filosofia de trabalho, calcada 
em uma gestão integrada, onde ações são 
implementadas com base nas ansiedades 
e visão de quem recebe tais serviços. 

Sem qualquer função fiscalizadora 
nem punitiva, a Ouvidoria Geral atua 
como um canal disponível à sociedade 
para recepcionar reclamações, dúvidas, 
denúncias, sugestões e elogios, através de 
manifestações dos usuários, possibilitando 
retratar a realidade de como os serviços 
estão sendo verdadeiramente vistos e 
sentidos pela sociedade, fornecendo 
subsídios para analisar, tratar, acompanhar 
e buscar soluções para tais manifestações, 
minimizando ou mesmo eliminando a 
ocorrência de falhas, que antes não eram 
sequer possíveis de serem conhecidas 
pela cúpula administrativa.

A Ouvidoria Geral visa consolidar-
se como instrumento de cidadania, já 
que faz da voz do cidadão o estímulo 
para a melhoria constante dos serviços 
prestados pelo Judiciário, na busca do 
fortalecimento da instituição, através do 

exercício democrático da cidadania, tendo 
como valores o foco no cidadão-usuário, a 
credibilidade, a presteza, a acessibilidade 
e a universalidade.

Tivemos ao longo de sua existência 
diversos resultados expressivos, advindos 
dos insumos trazidos pela nossa população 
fluminense, que depois de analisados 
desencadearam várias ações voltadas para 
melhorias na área jurisdicional e na área 
administrativa.

Além de configurar-se como uma forma 
bastante eficaz de promover melhorias no 
atendimento ao público, bem como na 
busca do constante aperfeiçoamento 
dos serviços afetos ao Poder Judiciário, 
a Ouvidoria Geral possui um caráter 
pedagógico e também social na medida 
em que exerce a função de esclarecer 
dúvidas quanto ao funcionamento do 
Poder Judiciário Estadual e insere o 
cidadão em uma esfera participativa da 
Administração Pública.

A nossa equipe é formada 
por serventuários detentores de 
especializações nas principais áreas do 

Direito, incluindo aí, a participação de 
serventuários portadores de deficiência 
visual, numa total política de inserção 
social.

São vários os canais de acesso à 
Ouvidoria Geral: Atendimento pessoal 
- na sede da Ouvidoria (Av. Erasmo 
Braga, 115 / 9º andar – Centro – Rio de 
Janeiro –RJ); Teleatendimento (através dos 
telefones: 159 ou 08002852000); Urnas 
distribuídas no Forum da Capital e na 
sede da OAB; Petição e no site do Tribunal 
de Justiça (www.tj.rj.gov.br), clicar  em 
Ouvidoria, Fale com a Ouvidoria, Nova 
Manifestação.

Exemplo do trabalho desenvolvido 
pela Ouvidoria Geral e traduzido em 
dados de  produção, com referência ao 
mês de março de 2008: em um total de 
3.452 manifestações recepcionadas, 
2.148 das quais solucionadas, sendo 
que 2.102 diretamente pela Ouvidoria. 
No universo total, 59% representaram 
dúvidas dos usuários, 38% reclamações, 
1% denúncias, 1% sugestões e 1% 
elogios.

 O compromisso de respeito e 
valorização do cidadão tem repercutido 
no atendimento aos anseios dos 
jurisdicionados, haja vista o propósito de 
levar a Ouvidoria às Comarcas do Interior, 
tendo como parceria a Corregedoria Geral 
da Justiça, já que a estrutura dos Núcleos 
Regionais da Corregedoria será importante 
neste processo de descentralização.

A participação da sociedade, por 
certo, trará benefícios para todos. Acesse 
os canais  da Ouvidoria e exerça a sua 
cidadania.

A
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Ouvidoria TRT: 
canal de comunicação entre 
o TRT e a sociedade

Desembargador José Nascimento Araújo Netto 
Juiz Ouvidor

Ouvidor ia  do  Tr ibunal 
Regional do Trabalho foi 
criada por Resolução do 

Órgão Especial, aprovada na sessão 
do dia 18 de maio de 2003 e a sua 
implantação e estrutura própria 
foi regulamentada pelo Ato nº 
1354/2005, de 22 de junho de 2005. 
O Juiz Ouvidor é o desembargador 
José Nascimento Araújo Netto, que 
foi eleito pelo Tribunal Pleno, para o 
biênio 2007/2008. 

Compete à Ouvidoria garantir um 
permanente canal de comunicação 
entre o TRT/RJ e a sociedade, 
recebendo críticas, reclamações, 
sugestões de aprimoramento ou 
informações a respeito dos serviços 
prestados pelo Tribunal, ouvindo a 
opinião dos usuários, detectando, 
desta maneira, oportunidades de 
melhoria dos serviços e colaborando 
assim, para elevar  o nível  de 
excelência na prestação jurisdicional. 
Enfim, todas as ações deste Órgão 
têm por finalidade possibilitar à 
Administração, detecção de falhas e 
a correção de distorções, de maneira 
que as rotinas se tornem mais céleres, 
transparentes e eficazes, servindo 
como auxílio no contínuo processo 
de aprimoramento das atividades 
exercidas pelo TRT. A atuação 
da Ouvidoria não se restringe a 
“cadastrar e alimentar banco de 
dados”; na medida do possível, 
resolve a demanda, esclarece, informa 
e aciona a unidade responsável, 
para ao final, noticiar a solução ao 
usuário.

Desde a sua instalação, em 
2005, a Ouvidoria do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região 
efetuou aproximadamente 25.000 
atendimentos. Em 2006, foram 
contabilizados 9.640 atendimentos 
e 9.906 em 2007. Todas as demandas 
em 2006 foram solucionadas e restam 
28 pendências, das recebidas em 
2007. Isso corresponde a 100% e 
99,8%, respectivamente, de soluções 
alcançadas. 

Os  cana i s  u t i l i zados  pa ra 
formulação de manifestação, em 
2007, foram: formulário eletrônico 
(57%), telefone (22%), mensagem 
eletrônica (12%), pessoalmente 
(2,6%), cartas (1,2%) e fax (0,1%). As 
manifestações foram categorizadas 
c o m o :   c o n s u l t a  p r o c e s s u a l 
(35%), reclamação (27%), pedido 
de informação(25%), denúncia 
(1,5%), elogio (1,2%) e sugestões de 
aprimoramento (1%). 

A Ouvidoria serve de veículo para 

que o cidadão possa participar na 
fiscalização e controle na prestação 
dos serviços públicos. Contribui para 
a consolidação da DEMOCRACIA, 
reforça ainda, a garantia e o respeito 
aos direitos do cidadão de modo a que 
contribuir ainda para o fortalecimento 
da CIDADANIA.

As unidades solucionadoras, cada 
dia mais, internalizam a atividade de 
Ouvidoria como ferramenta edificante 
do trabalho que desenvolvem e 
oportunizam as manifestações 
para aprimorá-lo. Em função dessa 
correta visão, melhora também, a 
cada ano, o relacionamento entre 
a Ouvidoria e demais unidades do 
TRT-RIO, conquista resultante de um 
permanente esforço na sedimentação 
da imagem construtiva da atividade, 
bem como do correto entendimento 
sobre  o  verdadeiro  papel  das 
Ouvidorias Públicas.

A
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urgente e mal recebido nas áreas 
de atendimento.   Embora esta 
não fosse a nossa missão original, 
decidimos atender a estes casos 
mais graves por entender que a 
impossibilidade de se comunicar 
com as áreas de atendimento já é 
uma reclamação.  Por isso, em 2007, 
os pedidos de serviços atingiram 
19%, quando totalizamos 48% de 
reclamações e 26% de informações. 
Agradecimentos e elogios foram 
apenas 2% do total de ingressos e 
sugestões chegaram a 3%.  

Esta nova tecnologia nos permite 
conhecer  com precisão diár ia 
os assuntos mais solicitados, os 
bairros que mais recorrem a nós, as 
Ouvidorias que são mais acionadas 
e até a idade e o sexo daquele que 
nos buscou. Ainda que não seja 
obrigatório o preenchimento de 
qualquer dado pessoal, os nossos 
clientes se identificam, deixam 
seus e-mails e, quando solicitados, 
até nos avaliam na prestação do 
serviço.

Além dos relatórios gerenciais 
destinados às áreas operacionais, 

Prefeitura 
24 horas 
Leila Castanheira
Secretaria Municipal de Publicidade, 
Propaganda e Pesquisa e responsável 
pelas áreas de Comunicação Direta 
com o Cidadão, Ouvidoria e  
Governo Eletrônico

á seis anos construímos 
na Prefeitura do Rio de 
Jane i ro  um s i s tema  de 

par t i c ipação  c idadã ,  baseado 
na util ização deste veículo de 
comunicação que é a internet. 
Composto por profissionais de 
formação multidisciplinar atuando, 
descentralizadamente, nas diversas 
Secretarias, criamos as Ouvidorias, 
um sistema informatizado, para 
r e g i s t r o ,  e n c a m i n h a m e n t o  e 
resposta sempre que o cidadão 
desejar elogiar, solicitar informação 
ou reclamar sobre um serviço, 
programa ou idéia da Prefeitura. 
Esta é a prestação de serviços em 
sua face externa, àquela destinada 
ao cidadão. 

N o  c a m p o  d a  g e s t ã o , 
i n t e r n a m e n t e ,  a s  O u v i d o r i a s 
d e m a r c a m  o  e s p a ç o  q u e  a 
administração municipal reserva à 
crítica permanente a respeito de seu 
funcionamento e também do grau 
de urgência que cada serviço requer 
nas diversas regiões da cidade. Ao 
longo dos anos, como conseqüência 
da percepção de insegurança dos 

H
cariocas, os itens lâmpada apagada 
e manutenção de pontos de luz são 
os que mais reclamações recebem. 
Por  outro  lado,  em função de 
incremento sazonal, concursos 
p ú b l i c o s  t a m b é m  s ã o  o b j e t o 
crescente de consulta em nosso 
sistema de ouvidorias.  

O  f u n c i o n a m e n t o  o n - l i n e , 
24  horas  por  d ia ,  a  qualquer 
dia da semana, impulsionou a 
comunicação direta na gestão da 
rotina da cidade. Implantado em 
junho de 2001, registramos cerca de 
22 mil solicitações nos seis meses 
de funcionamento daquele primeiro 
ano.  A resposta personalizada 
trouxe gradativo crescimento à 
nova ferramenta de relacionamento, 
que evoluiu para 61 mil ingressos 
em 2002, 95 mil em 2003, 109 mil 
em 2004, 129 mil em 2005, 126 mil 
em 2006 até os 149 mil  alcançados 
em 2007. 

A proximidade com o cidadão 
nos fez perceber que ele se revoltava 
quando procurava uma Ouvidoria 
e não lhe era permitido, através 
dela, pedir um serviço que julga  
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Angélica Santana das Chagas
Assistente de Ouvidoria

Ouvidoria do TCMRJ foi 
instituída no dia 22 de agosto 
de 2006, através da Deliberação 

nº 165, tendo como finalidade receber 
sugestões, reclamações ou críticas sobre 
as atividades desenvolvidas pelo Tribunal 
de Contas, visando ao seu aprimoramento, 
além de receber denúncias e informações 
sobre a prestação dos serviços públicos 
no âmbito da administração Municipal 
Direta e Indireta. Constitui-se num 
canal permanente de comunicação 
com a sociedade, estabelecendo uma 
cooperação essencial para assegurar a 
eficiência na aplicação dos recursos dos 
munícipes.

O Tribunal, com a colaboração do 
cidadão, ganha um aliado fundamental 
em sua tarefa de acompanhar o 
desempenho e os resultados da ação 
dos gestores públicos, despertando 
na população a consciência da 
importância do papel do Órgão perante 
a sociedade.

No ano de 2007 foram 133 chamados 
registrados, sendo 44,4% de solicitações 
de informações, esclarecimentos, críticas, 
elogios, sugestões e orientações de caráter 
geral e 55,6% referentes a indícios de 
irregularidades na aplicação de recursos 
públicos. Hoje já são contabilizados mais 
de 287 chamados.

A

apontando as questões sobre as quais o 
cidadão mais reclama, implantamos em 
novembro de 2007, a avaliação de nossa 
atuação. A resposta enviada pela Ouvidoria 
pode ser classificada como excelente, boa, 
regular, ruim ou péssima.Desta maneira, 
fica claro para toda a equipe de gestores da 
Prefeitura do Rio que estamos envolvidos 
no aprimoramento de nossas metodologias 
e atividades. 

Todos nós que operamos a realização dos 
serviços, quanto os que atuam na função 
de comunicação, estamos envolvidos na 
percepção que o cidadão tem de nossa 
administração e, por extensão, de nossa 
cidade.  É com base nesta percepção 
que poderemos corrigir nossas falhas e 
aprofundar nossos acertos. Bom saber 
que dispomos de tecnologia e recursos 
humanos suficientes para lidar com estas 
informações e agir a partir delas, em 
benefício de nossa população, 24 horas 
por dia, qualquer dia da semana. 

“

”
Ouvidoria TCMRJ: 
canal permanente de 
comunicação com a 
sociedade

O funcionamento 
on-line, 24 

horas por dia, 
a qualquer dia 

da semana, 
impulsionou a 
comunicação 

direta na gestão 
da rotina da 

cidade.
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as Auditoria e suas aplicações 

no setor público

urante a última década nosso 
país vem experimentando 
i n ú m e r o s  a v a n ç o s 

nos aspectos que concernem a 
transparência em suas práticas de 
mercado, e estabilidade de longo 
prazo, para as regras pactuadas entre 
os diferentes agentes econômicos, 
partícipes deste processo.  Como 
comprovação destes esforços, a 
recente classificação do país na 
categoria de “Grau de Investimento”, 
através da Agência Standard & 
Poor’s, consagra o sucesso desta 
estratégia de longo prazo.

T o d o s  e s t e s  e s f o r ç o s 
institucionais contaram com a 
adesão de inúmeras  empresas 
do setor privado, consoante aos 
esforços de longo prazo do Brasil, na 
direção de uma ampla inserção no 
contexto da economia internacional.  
No ambiente privado, como natural 
reação à abertura da economia 
bras i l e i ra  à  compet i t iv idade , 
i n ú m e r a s  e m p r e s a s  r e a g i r a m 
positivamente, reestruturando seus 
mecanismos de gestão, e conferindo 
transparência inequívoca às suas 
operações .   Es tas  in ic ia t ivas 
consubstanciaram em uma maior 

competi t ividade das empresas 
brasileiras em inúmeros segmentos 
da economia internacional, bem 
como à atração de capital para os 
mercados financeiros brasileiros.  
Neste  aspecto ,  comprova-se  a 
mudança do perfil do capital atraído 
à nossa economia, anteriormente 
carac te r izado  por  um capi ta l 
“nômade” e especulativo, e agora 
cada vez mais lastreado em capitais 
voltados ao investimento estrutural 
de médio e longo prazo.  Este novo 
perfil do capital atraído, agora 
atraído à nossa economia, aposta 
no crescimento de nosso mercado 
de consumo, e busca seu retorno à 
longo prazo, alinhado aos interesses 
de crescimento de nossa economia 
e mercado.  Ou seja, este novo perfil 
de capital que agora aporta em 
nossa economia, aposta no longo 
prazo, confiante no cumprimento 
das  regras  es tabelecidas  e  na 
estabilidade e transparência das 
práticas de mercado pactuadas 
pelos agentes econômicos.

R e c e n t e m e n t e  o  g o v e r n o 
brasileiro sancionou a Lei nº 11.638, 
que definitivamente alinha o setor 
privado de nossa economia ao 

cenário internacional.  Basicamente 
podemos dizer que esta lei confere 
inteligibilidade e confiabilidade 
na anál ise  das  demonstrações 
f inance i ra s  pub l i cadas  pe la s 
empresas brasileiras, e as torna 
fidedignas através de instrumentos 
baseados em auditoria.  Esta lei 
adotou práticas consagradas na 
elaboração das demonstrações 
financeiras brasileiras, adotando o 
padrão europeu IFRS - International 
Financial  Report ing Standards 
na elaboração das mesmas. Além 
disso, impôs também, condicionado 
ao porte da empresa, a prática 
de Auditoria Externa. Ambos os 
esforços, conferem fidedignidade 
às  demonstrações  f inancei ras 
disponibilizadas ao mercado, que 
por sua vez, baseiam-se nas mesmas 
para a  tomada de decisões de 
investimento.

O ambiente do setor privado 
possibilita um imediatismo no 
emprego de novas metodologias 
d e  g e s t ã o .  E m  p a r t i c u l a r,  a 
Auditoria é uma ferramenta que 
objetiva realimentar a empresa, 
e suas partes interessadas, com 
o fino controle de seus registros 

Maurício Ferreira da Costa
Diretor de Desenvolvimento de Negócios - 
INDEP Auditores Independentes S/S

D

Para o  engenheiro  Maurício Ferreira da 
Costa, pós graduado na Universidade Federal 
Fluminense e com MBA em Finanças, o vasto 
leque de serviços públicos, em diferentes 
esferas e poderes, exige cada vez mais um 
corpo técnico especializado em sua atividade 
fim, que vem sendo gradativamente aplicado 
através de uma profissionalização crescente 
do setor público.  É inegável a existência, em 
nosso país, de entidades públicas que operam 
em padrões de excelência e eficácia muitas 
vezes superior até mesmo ao competitivo 
setor privado.
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financeiros, bem como quanto à 
implementação de melhorias, que 
em última instância reverterão aos 
resultados desta empresa. Dessa 
forma entendemos ser a Auditoria 
uma importante ferramenta de 
gestão.  Mesmo tratando-se  de 
uma ciência pouco divulgada, e 
exercida em nosso país, a Auditoria 
vem experimentando uma rápida 
disseminação, que temos convicção 
ser uma contrapartida dos resultados 
por ela propiciados.

No ambiente do setor privado, 
consoante e alinhado à inserção 
de nossa economia no mercado 
in te rnac iona l ,  a s  prá t icas  de 
Auditoria assumem dois vieses 
igualmente fundamentais à estes 
es forços :  a  Audi tor ia  Externa 
I n d e p e n d e n t e  e  a  Au d i t o r i a 
Interna.

C a b e  à  Au d i t o r i a  E x t e r n a 
Independente conferir, perante os 
agentes da entidade, ou comumente 
chamados de partes interessadas 
ou “stakeholders”, fidedignidade 
às  demonstrações  f inancei ras 
disponibilizadas pela empresa, quer 
seja em seus aspectos patrimoniais, 
que conferem expectativas de longo 
prazo, ou no resultado de suas 
operações, que em última instância 
remuneram seus acionistas. Estes 
mecanismos de  Auditor ia  são 
fundamentais a um sólido mercado 
de  capi ta is ,  e  à  conf iança  do 
investidor.

Po r  s u a  v e z  a  Au d i t o r i a 
In te rna  é  ine ren te  par t í c ipe , 
interno à organização, capaz de 
permanentemente verificar e dotar a 
entidade de práticas de Governança 
Corporat iva ,  que  propic iem à 
a d m i n i s t r a ç ã o  i m p o r t a n t e s 
mecanismos minimizadores de 
riscos operacionais, como também 
a elaboração de indicadores de 
performance, e cumprimento dos 
objetivos da organização.

Neste ambiente privado, onde 
a operação da empresa busca de 
forma mais ampla a geração de 
riqueza, os resultados alcançados 
pela Auditoria são mensurados de 

forma bastante objetiva.  O ambiente 
privado é fértil em métricas de 
lucratividade, satisfação de clientes, 
retorno do capital investido, “lead-
time” médio de entrega, custo fixo, 
resultados financeiros operacionais, 
estruturas de capital, etc. Todos 
e s t e s  i n d i c a d o r e s  p r o p i c i a m 
uma objetiva análise de curto e 
longo prazos de uma empresa, e 
conseqüentemente embasam as 
decisões de investimento nela 
envolvidas.

N ã o  o b s t a n t e  a  e s t a s 
modificações, também no âmbito 
d o  s e t o r  p ú b l i c o ,  i n ú m e r o s 
esforços caminharam na direção 
de uma inserção maior de nossa 
economia no cenário internacional 
e transparência do setor público.  
Neste contexto,  possivelmente 
o esforço mais  evidente nesta 
t ransparência ,  também levada 
ao setor  público,  foi  a  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

E m  c o m p a r a ç ã o  a o  s e t o r 
privado, o setor público enfrenta 
naturalmente um maior tempo de 
implantação de metodologias de 
gestão.  Além disso, face à função 
precípua da “coisa pública”, quase 
sempre as métricas de mensuração 
de resultados não podem ser as 
mesmas praticadas pela iniciativa 
privada.

No caso específico do setor 
p ú b l i c o  p o d e m o s  o b s e r v a r 
diferentes ênfases nos trabalhos 
técnicos praticados pelos diferentes 
agentes públicos existentes na 
sociedade. Este vasto leque de 
serviços públicos, em diferentes 
esferas e poderes, exige cada vez 
mais um corpo técnico especializado 
em sua atividade fim, que vem 
sendo gradativamente aplicado 
através de uma profissionalização 
crescente do setor público.   É 
inegável a existência em nosso país 
de entidades públicas, que operam 
em padrões de excelência e eficácia, 
muitas vezes superior até mesmo ao 
competitivo setor privado.

Também no setor público a 
Auditoria, entendida em seu sentido 
mais amplo, é uma fundamental 
ferramenta de gestão e operação dos 
agentes públicos em qualquer de 
suas esferas, ou poderes de estado.  
Pode-se dizer que o instrumento 
de Auditoria mais presente na 
estrutura do setor público seja 
portanto a fiscalização exercida 
pelos Tribunais de Contas.

Historicamente os Tribunais 
de  Con tas  s empre  exe rce ram 
uma permanente fiscalização na 
operação e emprego de recursos 
públicos aos diferentes agentes da 
sociedade, para onde fluíam estes 
recursos.  Esta função, observada 
de uma forma ampla, pode ser 
comparada à “Auditoria Externa” 
exercida no âmbito privado.  Esta 
fiscalização, na modalidade em 
que historicamente foi exercida, 
baseava-se numa dicotomia de 
“certo e errado”, que entretanto 
n ã o  m e n s u r a v a  a  e f i c i ê n c i a 
d a  a p l i c a ç ã o  p r á t i c a  d e s t a 
gestão pública, e seus recursos 
envolvidos.

Recentemente alguns esforços 
de governo também caminharam 
na direção de avaliar a eficiência 
da aplicação do recurso público, 
entendido de forma ampla como 
não somente o recurso financeiro, 
buscando então a excelência na 
gestão  do setor  públ ico .  Uma 

“

”

No setor público  
a Auditoria, 

entendida em seu 
sentido mais amplo, 
é uma fundamental 

ferramenta de gestão 
e operação dos 

agentes públicos em 
qualquer de suas 

esferas, ou poderes 
de estado.
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as iniciativa que consubstanciou estes 

esforços foi o chamado PNAGE 
-  Programa Nacional de Apoio 
à Modernização da Gestão e do 
Planejamento dos Estados e do 
Distrito Federal. Este programa, 
semelhante à técnicas de gestão 
e governança adotadas no setor 
privado, busca maior eficiência 
operacional do ambiente público.

Consonante a estas iniciativas, 
e arrogando à si as funções de 
fiscalização destes mecanismos 
de gestão, os Tribunais de Contas 
instituíram o chamado PROMOEX 
- Programa de Modernização do 
S i s t ema  de  Cont ro le  Ex te rno 
dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios Brasileiros.  Também 
se correlacionando estes esforços 
à  in ic ia t iva  pr ivada ,  pode-se 
entender o PROMOEX, também de 
forma ampla, como um agente de 
Auditoria Interna implantado no 
setor público.

No pleno intuito de conferir 
à qualquer entidade pública uma 
maior eficiência em suas operações, 
l i n h a  m e s t r e  d e  i n i c i a t i v a s 
como o PNAGE e o PROMOEX, 
é fundamental o estabelecimento 
de mensurações, ou métricas, de 
performance e desempenho.  Este 
aspecto é plenamente palatável à 
iniciativa privada, na medida em 
que muitos de suas métricas de 
performance assumem o caráter 
d e  m e n s u r a ç ã o  d e  a s p e c t o s 
financeiros.  Porém, esta avaliação 
ganha contornos mais complexos 
no setor público, onde nem sempre 
os aspectos financeiros preconizam 
os fundamentos decisórios de suas 
ações.

Também nesta direção, o próprio 
PROMOEX vem implantando no 
setor público as bases da Auditoria 
Operacional, que pode ser assim 
conceituada: “... é a avaliação de 
programas, projetos, atividades e 
ações governamentais, bem como de 
órgãos e entidades jurisdicionados 
aos Tribunais de Contas, sob aspectos 
de  economic idade,  e f ic iência , 
eficácia e efetividade, com objetivo 

d e  c o n t r i b u i r  p a r a  o  m e l h o r 
desempenho da gestão pública. ...”.  
De fato, esta iniciativa alinha-se 
plenamente às disciplinas de gestão 
empregadas  no setor  públ ico , 
à  cargo da chamada Auditoria 
Interna, também considerada em 
seu sentido amplo.

Como objetivo deste programa, já 
em sua primeira fase, as Auditorias 
para  ava l i ação  de  resu l tados 
operacionais da ação governamental 
devem ser implantadas em pelo 

conce i to ,  conforme def in ição 
usualmente aceita ,  que se diz 
b a s i c a m e n t e :  “ . . .  v o l t a d o  a 
f o r m u l a ç ã o  d e  I n d i c a d o r e s 
Balanceados de Desempenho. O 
termo “Indicadores Balanceados” 
se  dá  ao  fa to  da  esco lha  dos 
indicadores de uma organização 
não se restringirem unicamente 
no foco econômico-financeiro, as 
organizações também se utilizam 
de indicadores focados em ativos 
intangíveis  como: desempenho 
de  mercado  jun to  a  c l i en te s , 
desempenhos dos processos internos 
e pessoas, inovação e tecnologia. 
Isto porque, a somatória destes 
fatores alavancará o desempenho 
dese jado  pe las  o rgan izações , 
conseqüentemente criando valor 
futuro. ...”

Este conceito é plenamente 
a p l i c á v e l  à s  A u d i t o r i a s 
Operac ionais  em processo  de 
disseminação junto aos Tribunais 
de Contas.  Temos plena convicção 
q u e  a  i m p l a n t a ç ã o  d e s t a s 
metodologias é no momento o 
grande desafio enfrentado por 
estas entidades, que postulam, 
en t r e  ou t ros  a spec tos ,  o  que 
se  encontra  preconizado pelo 
Tribunal  de Contas do Estado 
de Mato Grosso:  “ . . .mudanças 
nas práticas administrativas de 
transformar o Estado burocrático, 
voltado unicamente para o rígido 
contro le  da conformidade dos 
processos, em um estado gerencial 
e  m a i s  á g i l  q u e  i n c e n t i v a  o 
progresso, impulsionou o processo 
de modernização das instituições 
públicas brasileiras e a participação 
da sociedade civil. ...”.

Portanto fica claro que, também 
os órgãos de estado, em muito 
liderados pelos Tribunais de Contas, 
alinham-se à iniciativa privada 
na direção de fortalecimento e 
transparência das insti tuições 
públicas de nosso país e, tal qual 
descrito no início deste artigo, 
ao fortalecimento e inserção de 
nossa economia em um cenário de 
competitividade internacional.

“

”menos 75% dos Tribunais de Contas 
já na primeira fase do PROMOEX.

De fato, ao lidar com um fator 
de subjetividade significativamente 
maior no setor público, em relação 
ao setor privado, a mensuração 
dos indicadores de economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade é 
bastante mais complexa no âmbito 
do setor público.  Porém mesmo 
neste ambiente também entendemos 
que o setor privado possa nos 
trazer importantes instrumentos 
no atingimento da mensuração 
destes índices, através do chamado 
Balanced Scorecard.

O Balanced Scorecard  é um 

Os órgãos de 
estado, em 

muito liderados 
pelos Tribunais 

de Contas, 
alinham-se à 

iniciativa privada 
na direção de 
fortalecimento 
e transparência 
das instituições 

públicas de 
nosso país.
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Transparência e Governança: 
novas vertentes legitimadoras 
do agir do poder

conceito de transparência, 
aplicado à Administração 
Pública – originalmente 

a p r e s e n t a d o  c o m o  u m a 
atualização expansiva do princípio 
constitucionalmente consagrado 
da publicidade1 –; acompanhando 
as profundas transformações pelas 
quais passam o modelo de estado, 
e  na mesma esteira ,  a  função 
administrativa, hoje não mais se 
poderá conter nos limites estreitos de 
uma obrigação quase que formal de 

apregoar o agir do Poder Público. 
É razoável que assim seja, quando 

se tem em conta que consagrado 
o Estado Democrático de Direito 
como o modelo mais disseminado 
de organização das sociedades 
ocidentais; expandem-se as fronteiras 
de interesse e investigação em 
relação aos fundamentos do agir 
do poder, que é de se apresentar 
o r i e n t a d o  a o  a t i n g i m e n t o 
dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, 

traduzidos no art. 3º da Constituição 
Federal. Introduz-se então a idéia 
de governança, que se contrapõe 
à concepção anterior de que as 
instituições públicas se identifiquem 
como meramente detentoras do 
monopólio da constrição legítima, 
para introduzir a percepção de que 
de outras organizações humanas, 
de outros atores, se possa construir 
um consenso cidadão para, através 
da regulação econômica e social, 
alcançar o bem comum2.

Vanice Lírio do Valle*
Procuradora do Município do Rio de Janeiro
Doutora em Direito pela Universidade 
Gama Filho

O

“Imperativo que não se permita o comprometimento da transparência em nome da 
tecnocracia ou, pior ainda, do paternalismo (...)”. Conforme aponta Vanice, informar 
compreende “engenho e arte em enunciar as variáveis” que determinam as atividades da 
Administração, “sem prejuízo do acesso às informações técnicas”. Para atingir os objetivos 
fundamentais da Nação, descritos no art. 3 da Constituição Federal, Vanice sugere, neste 
artigo, que se devam expandir “as fronteiras de interesse e investigação” do agir do Poder 
Público. Confira. 

* Vanice Lírio do Valle é, também, Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá e membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado 
do Rio de Janeiro. E Mail: liriodovalle@uol.com.br.
1  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral, parte especial. 14ª ed., rev., ampl. e atual., 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 83; e DROMI, Roberto.  El derecho público en la hipermodernidad: novación del poder y la soberanía, 
competitividad y tutela del consumo, gobierno y control no estatal.  Madrid: Hispania Libros, 2005, p. 69.
2  CABANES, Arnaud.  Essai sur la governance publique: um constat sans concession... quelques solutions sans idéologie.  Paris: Gaulino Éditeur, 2004.
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das sociedades humanas de se 
dotar de sistemas de representação, 
instituições, processos e corpos 
sociais que articulados, permitam 
uma gestão democrática de seus 
próprios interesses, o compromisso 
valorativo que a Carta de Outubro, 
por sua vez, traça para o exercício do 
poder que ela, igualmente, estrutura 
organicamente, passa a se constituir 
fundamento último de validade desse 
mesmo agir do poder, que encontrará 
na prática da boa governança, seu 
fundamento de legitimidade. 

É nesse contexto que são retomadas 
– e reformatadas – velhas idéias 
atinentes ao agir do Estado como 
estrutura de poder, para harmonizá-
las com as também inéditas demandas 
postas ao Estado Democrático de 
Direito; abre-se aqui espaço à idéia 
da transparência, como pedra de 
toque a guiar a ação do bom governo3; 
garantidor da efetividade do direito 
fundamental à boa administração4  
(FREITAS, 2007). Mais do que um 
elemento estático, incidente sobre 
o resultado concreto da função 
administrativa; transparência como 
vetor característico do bom governo, 
transcende à condição de atributo 
do ato administrativo, para se 
converter numa qualidade do agir 
da Administração, que em tempos 
de pluralismo, não pode mais abdicar 
da inestimável contribuição que 
a participação social e o controle 
– em todas as suas manifestações 
– pode oferecer ao aprimoramento 
da atividade administrativa. 

Se de característica associada ao 
agir está-se falando, natural que o 
conteúdo que se reconheça à prática 
transparente guarde igualmente esse 
traço de dinâmica. A ação transparente 
da Administração Pública, portanto, 
t raduz-se :  1 )  na  manutenção 
de um fluxo de informações; 2) 
pertinentes, confiáveis, inteligíveis 
e oferecidas no momento oportuno; 

3) relacionadas aos vetores diretos e 
indiretos que influenciam esse mesmo 
agir administrativo; 4) dirigidas 
ativamente às diversas estruturas 
de poder e à cidadania. A contrario 
sensu, atenta contra a transparência, 
a ocultação de informações atinentes 
ao mesmo agir da Administração, seja 
no seu extremo máximo – de negativa 
absoluta de qualquer elemento de 
informação – seja nas dezenas de 
matizes mais suaves de violação à 
transparência, que envolvem a oferta de 
informação insuficiente, ininteligível, 
extemporânea, ociosa ou irrelevante, 
e tantas outras deficiências que os 
desvios de finalidade contingentes 
podem permitir.

Primeiro destaque a se empreender 
– e que decorre da compreensão de 
que transparência, como atributo 
do agir da Administração, não se 
constitui elemento que possa ser 
aferido pontualmente – é o de que ela 
impõe não um momento, uma ação 
isolada de disclosure, mas sim um 
trânsito de informações, trânsito esse 
que há de se revelar apto a proceder, 
ao longo do processo de formação 
da decisão, ao diálogo para com os 
destinatários da ação transparente 
(a saber, outras estruturas de poder, 
sociedade organizada e cidadania).

Q u a l i f i c a  a i n d a  a  a ç ã o 
administrativa como transparente, 
a inteligibilidade daquilo que é 
informado, e a sua oferta em momento 
oportuno. Afinal, se mais complexa 
é a ação do Estado; é presumível 
que também mais herméticos sejam 
os elementos de que ele, Estado, 
se vale para orientar esse seu agir. 
Nesse sentido, é imperativo que 
não se permita o comprometimento 
da transparência em nome da 
tecnocracia, ou pior ainda, do 
paternalismo, contido nas velhas 
fórmulas que sustentam que há 
temas que jamais serão alcançados, 
na sua complexidade, pelo cidadão 
ordinár io .  Inte l ig ibi l idade da 

informação há de envolver engenho 
e arte em enunciar minimamente 
as variáveis que estão a determinar 
o agir da Administração de forma 
compreensível à cidadania – sem 
prejuízo do acesso às informações 
técnicas,  na plenitude de sua 
dificuldade, àqueles que detenham 
a  expe r t i s e  neces sá r i a  à  sua 
compreensão direta.

Em es t re i ta  re lação  com a 
circunstância de que a informação 
há de ser inteligível,  têm-se a 
necessidade de que elas sejam 
úteis – ou seja, que guardem efetiva 
relação de pertinência com a decisão 
em curso. Afinal, em tempos de 
mult ip l ic idade  de  fontes ,  em 
plena sociedade da comunicação, 
mecanismo sutil de comprometimento 
da transparência será o soterrar 
dos virtuais interessados, com 
um volume tal de dados, que não 
permita a identificação do que seja 
efetivamente relevante. 

Completa-se a qualificação das 
informações – como instrumentais 
à concretização da transparência 
– a sua oferta em ocasião oportuna, 
ou seja, em momento que permita 
àqueles que são beneficiários da 
transparência, uma oportunidade 
real de exame e reação tempestiva em 
relação a esses mesmos elementos. 
Frise-se aqui que a transparência 
é característica instrumental ao 
incremento da governança – e nesse 
sentido, constitui um ganho desejável 
maximizar as possibilidades de 
contribuição da sociedade organizada 
e da cidadania à formação da decisão 
do poder público.

I m p o r t a n t e  a i n d a  q u e  a 
transparência se exercite, tendo 
em conta uma dimensão relacional 
das  vá r i a s  ve r t en tes  do  ag i r 
administrativo. Isso porque, como 
se sabe, administrar não se constitui 
na adoção de atos ou condutas 
isoladas, desconectados entre si, mas 
sim no norteamento de um conjunto 

3 Essa idéia têm-se expressa inclusive no texto aprovado – inclusive pelo Brasil – de Código Ibero-Americano de Bom Governo, Disponível em 
<http://www.transparencia.org.es/CLAD%202006%20Codigo%20iberoamericano%20buen%20gobierno.pd> , última consulta em 24 de abril 
de 2008.
4 FREITAS, Juarez.  Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.
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ao pensamento dinâmico se aponta 
normalmente como potencialmente 
perigosa, na medida em que o diálogo 
permanente pode supostamente se 
converter em elemento paralisante 
do agir – nunca autorizado, pelo não 
esgotamento de todas as objeções, 
dúvidas e sugestões.

A verdade é que o terreno é novo 
– e como tudo aquilo que é pouco 
conhecido, desperta estranhamento 
e negativa. A função administrativa, 
até bem pouco tempo, se exercia sob 
o signo da imperatividade, por uma 
estrutura de poder que, prepotente, se 
arvorava como a única conhecedora 

O terreno, por 
excelência, para o 
desenvolvimento 

e aprendizado 
da prática da 
transparência 

instrumental ao 
bom governo, é 

justamente o das 
administrações 

locais.

“

”

de ações e inações necessariamente 
articuladas por intermédio de políticas 
públicas, subordinadas por sua vez 
pelas opções finalísticas formuladas 
pela Constituição ao Estado Brasileiro5. 
Se assim o é, a prática transparente há 
de ter em conta, quando da concepção 
de um determinado programa ou ação, 
as relações de inter-penetração, de 
retro-alimentação, de dependência 
mútua que ele possa manter com 
outras decisões administrativas 
anteriores. Afinal, uma escolha pública 
isoladamente considerada pode se 
reputar inadequada, insuficiente ou 
inoportuna – ao passo que, vista nas 
suas relações matriciais com outras, 
ela se tem por justificável e legítima.

No plano do sujeito, finalmente, 
a transparência se constitui ônus e 
direito em favor de todas as estruturas 
do poder. Isso porque, se de um lado 
é preciso fazer conhecer as razões 
determinantes do desenvolvimento de 
cada qual das funções especializadas 
do poder; de outro lado a estrutura 
constitucional de controle desse 
mesmo poder exige o conhecimento 
pelas instâncias controladoras, dos 
vetores determinantes do agir da 
estrutura controlada. 

A compreensão da transparência 
com os atributos que se está sugerindo, 
é a vitória da abertura para o 
pensamento dinâmico, sugerido 
por RODRÍGUEZ-ARANA6, que se 
atualiza e se enriquece pela mantença 
de uma relação dialógica com outros 
agentes interessados no resultado 
final do agir do poder. Isso exigirá da 
Administração uma capacidade de 
interação e responsividade que ainda 
não se pode afirmar seja a tônica 
de nossas instituições, que quando 
muito, exercitam uma comunicação 
seletiva e unilateral, uma espécie de 
óbolo do poder, em favor da pobre 
cidadania. Ao revés, essa abertura 

do que pudesse traduzir o interesse 
público. Transitar desse cenário para a 
governança pautada pela transparência 
é  i n c o r p o r a r  u m a  d i m e n s ã o 
democrática nova, que não contém 
limites objetivos à sua observância, 
mas que confia no direcionamento 
através da vasta pauta de princípios que 

a Constituição enunciou, princípios 
esses cuja aplicação guardará sempre 
as necessárias relações de acomodação 
e ponderação. 

I m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e 
o terreno, por excelência, para o 
desenvolvimento e aprendizado da 
prática da transparência instrumental 
ao bom governo, é justamente o 
das administrações locais – como 
de resto já o indica o expressivo 
elenco de experiências concretas 
experimentadas em municípios de 
todo o país7. É natural que assim o seja, 
vez que é no plano local que se conjuga 
a proximidade, seja da sociedade para 
com as autoridades e instituições do 
poder, seja com o problema em si 
ao qual se endereça a ação pública. 
É essa proximidade – e portanto, 
conhecimento, ou ao menos, ambiente 
que favoreça a aproximação cognitiva 
– que favorecerá o desenvolvimento 
de uma prática transparente que 
congregue os elementos, que já se 
explanou nesse trabalho.

É certo, a Administração lida com 
o coletivo de pessoas e interesses 
representados na sociedade – e em 
tempos de pluralismo, é previsível 
que sempre haja algum nível de 
inconformismo e crítica em relação à 
sua atuação. O traço da transparência, 
todavia, não se erigirá jamais em 
cláusula de bloqueio, paralisando 
a Administração enquanto não 
alcançada a unanimidade na anuência 
para com os seus termos. Aquilo 
de que se cogita é que se tenham 
oferecido, de forma efetiva, respeitado 
o parâmetro sempre incidente da 
proporcionalidade, as possibilidades 
de participação e contribuição ao 
cunhar do agir administrativo, que 
permitam a afirmação de que ele seja, 
não perfeito, mas legítimo – e isso é 
o mais que se pode desejar do agir 
do poder.

5  VALLE, Vanice Lírio do. Dever constitucional de enunciação de políticas públicas e autovinculação: caminhos possíveis de controle jurisdicional. 
Fórum Administrativo – Direito Público – FA. Belo Horizonte, ano 7, nº 82, dez. 2007, p. 7-19.
6 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime.  El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas. Texto de la 
intervención del autor en el seminario que sobre el derecho a la buena administración pública organizó en Avila los días 19 y 20 de marzo de 
2007 la Escuela de Administración Pública de Castilla-León. Disponível em <http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=2232&Itemid=9> , última consulta em 10 de fevereiro de 2008.
7  O terreno das decisões e da gestão financeira das administrações municipais em verdade se constituiu celeiro do desenvolvimento de prática 
transparente, como a construção do orçamento participativo, e a instituição de outras esferas de análise e controle.
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s entidades que compõem a 
estrutura da Administração 
Pública brasileira são obrigadas 

pela Constituição Federal a prestar contas 
do uso de recursos públicos e a respeitar, 
dentre outros, o Princípio da Publicidade.  
Desse modo, é notória a necessidade 
de divulgação das contas dos entes 
públicos e seus órgãos componentes 
nas administrações direta e indireta. 
Esse constitui um tema de relevante 
importância social e gerencial que 

recebe destaque em leis recentes, como 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e a Lei nº 9.755/98. Nesse sentido, é 
necessário acompanhar todos os esforços 
legislativos em fase de implantação e de 
que forma a modernização imposta pela 
legislação e observada pela administração 
pública repercute no controle social e na 
demanda de informações contábeis.

Ora, anote-se, desde logo, que a 
publicidade na administração pública 
brasileira está estabelecida como 

princípio no Artigo 37 da CF/88 e 
detalhada em seu § 1º, conforme 
transcrito a seguir:

Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: [...]

§ 1º - A publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas 

A
II - O PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GESTãO E O PRINCíPIO DA TRANSPARêNCIA

Uma opinião sobre a transparência das 
contas públicas dentro da sistemática do 
“Parecer Prévio”

ersa o presente artigo sobre 
o chamado “PARECER PRÉ-
VIO” à luz do “Princípio da 

Transparência”, seguramente um dos 
pilares lógicos para a interpretação 
adequada da “Lei de Responsabilidade 
Fiscal”.

Tal legislação, transplantada de 
modelo externo próprio dos Estados 
unitários, leva em consideração 
unicamente a vertente anglo-saxã das 
auditorias, estranha, por completo, às 
nossas tradições jurídicas.

O objetivo único de tal diploma 
consiste em assegurar o pagamento 
pontual dos juros da dívida pública, 

contingenciando ao máximo todas as 
demais despesas do Estado necessárias 
para assegurar o bem estar da população 
brasileira.

Anotamos, todavia, a existência 
de alguns aspectos positivos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/00), dentre os quais 
destacamos o planejamento meticuloso 
dos gastos públicos e a disciplina dos 
instrumentos gerenciais de controle de 
execução orçamentária, o que, a partir da 
entrada em vigor da Lei nº 9755/98, já era 
possível conceber, até porque inspirada 
tal atividade no princípio constitucional 
da publicidade (artigo 37 da C.F.), sobre 

o qual nos deteremos mais longamente 
adiante.

Cremos, porém, que, para obtenção 
de tão modestos benefícios, não teria 
sido necessário violentar, de forma 
grosseira, os princípios norteadores 
de toda a estrutura federativa, em que, 
seguramente, se apóia a República 
Brasileira, como já demonstrado em 
outros pronunciamentos sobre a 
controvertida “Lei Fiscal”.

Passamos, agora, a abordar a parte 
eminentemente técnica do tema (como 
opera o Princípio da Transparência 
dentro da sistemática do Parecer 
Prévio).

V

Jair Lins Netto 
Conselheiro TCMRJ

Paulo Emílio Ibrahim
Assessor do GCS-1

I - OBSERVAçõES INTRODUTóRIAS: ORIGEM E OBjETIVO INCONFESSADO 
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (L.R.F)
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dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.

Extrai-se, assim, do Princípio da 
Publicidade que o povo tem o direito de 
conhecer integralmente os atos praticados 
no âmbito da Administração Pública, 
passo a passo, para que o exercício do 
denominado controle social, derivado 
do exercício do poder democrático, 
seja efetivamente praticado.  Destaca-
se, portanto, o “caráter educativo, 
informativo ou de orientação social” 
das divulgações, exigido pelo Artigo 
37 da CF/88, que revela a preocupação 
da Assembléia Constituinte com a 
compreensibilidade das informações 
para o controle social. De maneira 
complementar, o ordenamento jurídico 
prevê várias normas que disciplinam a 
prestação de contas dos gestores públicos 
ao poder público e à comunidade em 
geral. Efetivamente, o artigo 70 da 
CF/88, em seu parágrafo único, define 
claramente quem tem a obrigação de 
prestar contas:

Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza 
pecuniária.

No ano de 2000, com a publicação 
da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), a 
denominada “transparência” parece 
ter recebido reforço no âmbito estatal 
brasileiro. A LRF possui um capítulo 
sobre o tema, intitulado de “Da 
Transparência, Controle e Fiscalização” 
(Artigos 48 a 59), enquanto que sua 1ª 
seção trata da Transparência da Gestão 
Fiscal, abrangendo os Artigos 48 e 49.

Desse modo, a transparência, 
como princípio da gestão fiscal 
responsável, pressupõe a publicidade e 
a compreensibilidade das informações. 
Esse aspecto foi muito destacado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina (TCE/SC, 2000, p.14), o qual 

enfatiza que o Princípio da Transparência 
é mais amplo que o da publicidade, pois 
“a mera divulgação sem tornar o conteúdo 
compreensível para a sociedade não 
é transparência, como também não o 
é a informação compreensível sem a 
necessária divulgação”.

Ainda de acordo com TCE/SC (2000, 
p.14), a transparência concebida na 
LRF aparece como um “mecanismo 
para que a sociedade possa tomar 
conhecimento das contas e ações 
governamentais”.  São considerados 
instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, conforme o Artigo 48 da LRF: “os 
planos, orçamentos e lei de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e 
o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e 
o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos”.  
As bases temporais das publicações 
podem ser bimestrais, quadrimestrais, 
semestrais e anuais. Quanto à forma de 
divulgação, a Lei nº 9755/98 estabelece 
que deve ser dada ampla divulgação 
a tais instrumentos de transparência, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público, como a “Internet” (artigo 1º).

C o n f o r m e  m e n c i o n a d o 
anteriormente, a LRF determinou que 
as contas prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo das três esferas da 
federação, incluam também as contas 
dos chefes dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público, as quais 
receberão parecer prévio do respectivo 
Tribunal de Contas. Ademais, cabe-lhe 
zelar pelo cumprimento das normas da 
LRF, de que são detentores, observando 
o seguinte esquema de distribuição 
de competências: a) Poder Legislativo, 
com o auxílio do Tribunal de Contas; 
b) sistema de controle interno de cada 
poder; e c) Ministério Público. Deve-se 
observar que a introdução de quatro 
esferas de poder, atuando legitimamente 
como fiscalizadores do cumprimento 
das regras fiscais, evidencia a relevância, 
atribuída pelo legislador à própria 
existência dos mecanismos de controle, 
sobrelevando, dentre eles, os Tribunais 
de Contas. 

A LRF assim concebeu como 
os principais instrumentos de 
transparência fiscal: a) planos, leis de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
b) prestações de contas e respectivos 
pareceres prévios; c) relatório resumido 
de execução orçamentária e relatório de 
gestão fiscal; e d) versões simplificadas 
destes documentos.

Também o Art. 166, § 1º, I da 
Constituição Federal determina que 
caberá a uma Comissão mista permanente 
de Senadores e Deputados examinar e 
emitir parecer prévio sobre as contas 
prestadas anualmente pelo Presidente 
da República. Considerando o disposto 
no Art. 75, simetricamente o mesmo 
deve ser observado no julgamento das 
contas municipais.  Desta maneira, 
após o pronunciamento do Tribunal de 
Contas, compete à Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara de Vereadores 
conhecer e apresentar parecer sobre a 
prestação de contas do Executivo.

A Comissão de Finanças e Orçamento 
é órgão interno da Câmara Municipal 
destinado a apreciar previamente a 
matéria.  Assim, recebido o parecer 
prévio do Tribunal de Contas, o 
Presidente da Câmara distribuirá cópia 
do mesmo e do balanço anual aos 
vereadores e enviará o processo à 
Comissão de Finanças e Orçamento. A 
Comissão deve opinar sobre as contas 
e apresentar ao Plenário o projeto de 
Decreto Legislativo consubstanciado 
no seu parecer, recomendando ou não a 
aprovação das mesmas.  Neste período, 
a prestação de contas da Administração 
direta e indireta e o parecer prévio do 
Tribunal de Contas ficam à disposição 
por sessenta dias para que qualquer do 
povo analise a sua legitimidade.

Ressalte-se que, decorridos oito 
anos da sanção da LRF, a Administração 
Pública brasileira está mais transparente.  
As prestações de contas são de fato 
elaboradas em consonância com as 
prescrições da legislação, bem como 
são divulgadas regularmente.  Outro 
passo importante foi a definição de 
normas e critérios claros voltados para 
a escrituração e consolidação das contas. 
A padronização de demonstrativos 
e relatórios contábeis contribuiu 
fortemente para a confiabilidade das 
informações geradas pelos diversos entes 
da Federação. 

Cabe destacar, ainda, que a ênfase na 
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utilização de tecnologia da informação na 
produção, armazenamento e divulgação 
de dados fortalece o enunciado 
“processo de transparência das contas 
públicas”. Os sistemas estruturadores e, 
especialmente, as recentes propostas de 
integração e interoperabilidade visam a 
ampliar o acesso aos dados disponíveis, 
tornando a fiscalização das atividades 
governamentais mais acessível ao 
cidadão.

Por outro lado, há aspectos 
importantes que precisam ser, desde 
logo, ressalvados. Em primeiro lugar, 
a publicidade dos valores referentes às 
receitas e despesas dos órgãos públicos 
não se traduz automaticamente em 
gestão administrativa mais participativa. 
O baixo nível de politização do brasileiro 
e a natureza eminentemente técnica das 

informações fiscais, orçamentárias e 
financeiras dificultam o entendimento 
popular.  Em segundo lugar, até o presente 
momento, a participação de entidades 
técnicas representativas da sociedade 
e de associações não-governamentais 
no processo de formulação de políticas 
públicas é relativamente insuficiente.

 A dificuldade de compreensão 
da linguagem complexa inerente aos 
assuntos fiscais e orçamentários torna 
as informações produzidas e divulgadas 
pouco acessíveis aos cidadãos. 
Adicionalmente, o analfabetismo digital 
funciona como elemento restritivo à 
ampla participação social. A disparidade 
regional brasileira também afeta 
negativamente a transparência e o 
controle da sociedade sobre os recursos 
públicos, já que parcela significativa 

dos municípios apresenta estrutura 
administrativa e institucional bastante 
precária. Nesse aspecto, a assistência 
técnica e a cooperação financeira da 
União assumem importância inegável. 

Concluindo, deve ser registrado que 
o “índice de percepção da corrupção”, 
divulgado anualmente pela organização 
não-governamental “Transparência 
Internacional”, para o ano de 2005, revelou 
que o Brasil ocupa a 62ª posição.  Esse 
dado demonstra que, não obstante alguns 
progressos praticados sob a égide da LRF, o 
Brasil precisa continuar aprimorando seus 
mecanismos de fiscalização e controle. 
Enquanto o que é público permanecer 
em segredo, o contribuinte brasileiro 
continuará destituído dos instrumentos 
mínimos necessários para exercer 
adequadamente sua plena cidadania. 
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O Tribunal de Contas e a 
Moralidade Política 

este tempo de clamor pela 
moralização da vida pública, 
um parlamentar pediu que os 

Tribunais de Contas “se engajassem mais 
decididamente” na luta nacional contra 
a corrupção política, de vez que essa é 
a sua função precípua. É óbvio que as 
Cortes de Contas têm um grande papel 
na prevenção e repressão de abusos e 
crimes no uso do dinheiro público. 
Todavia o seu escopo é mais amplo. O TC 
é um órgão limitador do poder. Por isso 
é peça basilar do regime democrático e 
somente nele poderá engrandecer-se. O 
poder absoluto, pela própria natureza, é 
infiscalizável.

É dever do Tribunal apurar 
rigorosamente a ilicitude na despesa 
pública, na forma estabelecida pela 
Constituição. Mas não deve e nem 
pode engajar-se em cruzadas moralistas 
de cunho político. É bem conhecida 
a distinção entre Direito e Moral. A 
infração das normas jurídicas acarreta 
sanção, a das éticas suscita reprovação. 
Moralidade é o universo de valores que 
indicam o que se deve ou não se deve 
fazer. As normas éticas sempre existiram, 
em todos os tempos e em todas as 
sociedades, mas têm variado, no curso 
da História, tanto no conteúdo quanto 
na interpretação. Fenícios e cartagineses 
faziam sacrifícios humanos, romanos 
promoviam mortíferos combates de 
gladiadores, inquisidores torturavam 
“hereges”, senhores de terras exploravam 

o trabalho escravo, mas nenhum deles 
admitia ser imoral. Para os católicos o 
suicídio é um pecado, para os samurais 
era glória, para os homens-bomba 
islâmicos é redenção. Nossa moralidade 
se funda, principalmente, na ética 
religiosa judaico-cristã. Ela não se 
aprende na política e sim no lar, na escola, 
na igreja (para os que a freqüentam), no 
trabalho, nas relações da vida cotidiana. 
Ela não é finalidade (ponto de chegada) 
e sim fundamento (ponto de partida). 
Todas as atividades sociais têm que ter 
um esteio ético.

Política é essencialmente luta pelo 
poder, na qual os resultados contam mais 
que os princípios. Onde pragmatismo 
comanda é difícil dar primazia a valores 
básicos como a verdade e a justiça. O 
insigne historiador francês François Furet 
afirmou: “a história política não é uma 
escola de moral”. Daí não se deve extrair 
a conclusão absurda de que a política 
se funda na imoralidade. Se alguém diz 
“esse problema não se resolve apenas 
com boas intenções. Mas a pretensão 
de converter o mundo da política em 
reino da virtude é um projeto quimérico 
ou farisaico. A imoralidade política é 
punível pelos poderes públicos quando 
se manifesta como transgressão à lei. É 
oportuno advertir que a repressão da 
corrupção deve ser feita com medidas 
administrativas, legislativas e judiciais 
objetivas para a segura aplicação em 
casos concretos. Não se combate com 

êxito a corrupção com vociferação, 
pregações incendiárias, generalizações 
levianas, denúncias infundadas, 
satanização do adversário, formulações 
maniqueístas do Bem contra o Mal, etc. 
Tais práticas não são apenas ineficazes. 
Elas são perigosas para a democracia, 
porque abrem caminho para eventuais 
rupturas institucionais. Sobejam 
exemplos históricos de Estados de Direito 
destruídos por golpes “salvadores” em 
nome da regeneração moral. Então, 
ditaduras se implantam para extirpar 
a corrupção, mas esta, na sombra do 
arbítrio, se agrava e se expande.

Objetividade e isenção devem ser 
os critérios balizadores da ação do 
Tribunal de Contas. Ele não hostiliza nem 
favorece, não persegue nem patrocina, 
não deprime nem corteja as pessoas 
ou atos ordenadores de despesas. A 
imoralidade por ele reprimível é a que se 
patentear na esfera de sua competência 
fiscalizadora. E as suas decisões não 
podem submeter-se a pressões de 
qualquer natureza, inclusive à hoje quase 
avassaladora pressão midiática.

Portanto, a melhor contribuição 
que as Cortes de Contas podem dar 
para a moralidade da vida pública 
é a de continuar velando, com os 
poderes constituídos do Estado, pela 
estrita observância da lei. Assim 
estarão cumprindo o mais alto dever 
cívico que é o de defender o regime 
democrático.

 Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ

N

Para o advogado, professor da UERJ, ex-Secretário de 
Estado e conselheiro aposentado Humberto Braga, a 
melhor contribuição que as Cortes de Contas podem 
dar para a moralidade da vida pública é a de continuar 
velando, com os poderes constituídos do Estado, pela 
estrita observância da lei.
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o explorar o litoral sul da terra 
recém descoberta por Pedro 
Álvares Cabral, a armada de 

Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio 
navegou para o interior de certa baía, 
semelhante à foz de um rio: a região 
lembrava a embocadura do Tejo, em 
torno da qual os lusos construíram 
Lisboa. Os navegadores não estavam 
inteiramente errados ao confundir 
a baía com a foz. Naquele ponto 
abrigado do Atlântico Sul, realmente 
desaguavam alguns rios, entre os quais 
o posteriormente chamado Carioca, 
cujas águas límpidas, vindas de um 
vale verdejante, desembocavam na 
praia mais tarde conhecida como a 
do Flamengo. E como tudo aconteceu 
no primeiro e ensolarado dia de 
janeiro de 1502, chamaram-no rio de 
Janeiro, conforme informa qualquer 
compêndio de história do Brasil. Em 
carta enviada à corte portuguesa, 
Vespúcio fala na descoberta de algo 
parecido com o paraíso terrestre. 

Exploradores portugueses e, 
mais tarde, franceses, confirmaram 
a  v i são  do  pa ra í so .  Lu ta ram 
encarniçadamente pela posse da terra 
e tentaram escravizar os nativos, 
criaturas sempre em paz com a 
natureza: pisavam o chão com os 
pés nus, hábito considerado pouco 
civilizado pelos europeus. Depois de 
derrotar os franceses, os portugueses 
fundaram a cidade e calçaram as ruas 
com pedras, tomando o cuidado de 
construir canaletas, para garantir o 
escoamento das águas pluviais. Já 
naqueles tempos eles sabiam: quando 
não tem condições de infiltrar-se 
pela terra, ou não é canalizada 
convenientemente, a água empoça. 

N o  c o r r e r  d o s  a n o s ,  o s 
colonizadores tentaram preservar 
as florestas e construir casas com 
o pé direito alto, para bem ventilar, 
manter os ambientes frescos e 

Cícero Sandroni
Presidente da Academia Brasileira de Letras

arejados. Ainda sobrevivem, no Rio 
moderno, alguns exemplos dessa 
arquitetura voltada para o homem. A 
cidade cresceu de forma harmoniosa, 
pelo menos para a época, e com belas 
residências, conforme constataram 
os nobres portugueses, ao chegar ao 
Rio, fugidos de Napoleão, quando 
se apossaram das melhores casas 
da cidade. 

da especulação desenfreada. A 
vocação para o paraíso, baseada na 
conformação natural do local, entre 
o mar e a montanha, perdeu-se 
quando as construções passaram a 
ser verticais, empilhando as pessoas 
e as coisas. A ganância transformou 
a cidade tropical em metrópole 
desordenada, plena de problemas 
quase insolúveis. 

No auge da especulação,  a 
valorização de cada metro quadrado 
do solo carioca foi vertiginosa. 
Cada centímetro passou a valer 
ouro, disputado pelos voltados 
à fúria imobiliária, incapazes de 
enxergar algo além de seus interesses 
imediatos. Ergueram-se os grandes 
edifícios em áreas destinadas a 
construções de no máximo três ou 
quatro andares. O cartão postal da 
cidade passou a ser aquela grande 
barreira de cimento armado de 
Copacabana, que o arquiteto e 
cartunista Claudius Ceccon chamou 
de “o nosso muro da vergonha”. A 
aglomeração urbana exigiu do poder 
público investimentos em grandes 
obras urbanas, excessivamente 
caras e,  o pior:  algumas delas 
imposições dos empreiteiros, ávidos 
por movimentar terra e cimento 
armado. Em muitos casos, tais obras 
causaram à cidade mais prejuízos 
que benefícios. 

Enfim, estabeleceu-se o caos 
urbano. A destruição do que poderia 
ter sido uma bela cidade tropical 
realizou-se em nome do progresso e do 
desenvolvimento, mas a população, 
a dos edifícios e das favelas, não 
reconhece mais seu habitat. Não 
sabe por onde começar a reconstruir 
os espaços perdidos, encontrar a 
identidade da cidade, os “cantos do 
Rio” com os quais se acostumou. A 
sede de ganhos com a construção 
de imóveis, verdadeiros poleiros, e 

O Caos no Paraíso

A

Mas, se no começo o processo de 
utilização do solo urbano preservou 
condições mínimas de habitabilidade, 
n o  d e s e n r o l a r  d o  t e m p o ,  e 
especialmente na segunda metade do 
Século XX, a especulação imobiliária 
levou-nos do paraíso de Vespúcio 
ao inferno urbano, transformando a 
cidade construída para o homem na 
megalópole devoradora, erguida em 
função de interesses econômicos, 

“

”

A obra de 
proteção de 
uma cidade 

depende 
menos dos 

planos, 
mais da 

consciência 
de cada 
cidadão.
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as obras faraônicas cortando-a com 
viadutos e túneis, a destruição da 
urbe em função do dinheiro levou ao 
esquecimento das lições dos nativos 
e dos portugueses, a de que a cidade 
é feita para o homem e não para os 
que só desejam ganhar dinheiro às 
custas dela. 

E o novo, este emblema ilusório, 
não oferece mais a herança que o 
tempo se encarregou de acumular. Os 
velhos referenciais, indispensáveis 
à saúde psíquica do homem do 
Século XX, são apagados em série, 
transformando-a numa coisa, numa 
peça do mercado consumidor e não 
num ser humano integral.

O s  p r i n c i p a i s  p r o b l e m a s 
ambientais da cidade, causados 
pela falta de planejamento urbano, 
são o desmatamento, a erosão, as 
inundações, a poluição sonora, do 
ar, da água e do solo: E além da ação 
destruidora do homem devem-se 
lembrar o clima quente, com chuvas 
fortes, a topografia acidentada, com 
alto grau de declividade, e a formação 
ecológica de seus maciços, que 
fazem do Rio região especialmente 
suscetível à erosão natural, com 
ocorrência freqüente de acidentes nas 
encostas. Os nativos conheciam bem 
a natureza e nada faziam contra ela; 
ao contrário, procuravam adaptar-se. 
E viviam em paz. 

Hoje, tenta-se evitar o processo 
predatório; mas a cidade ainda sofre 
com o desmatamento, perdendo 
cerca de quatro metros quadrados 
de sua área verde por dia. Existe um 
plano diretor que pretende preservar 
o que ainda não foi inteiramente 
destruído. Mas a obra de proteção 
de uma cidade depende menos dos 
planos, mais da consciência de cada 
cidadão. Não adianta bradar aos céus 
contra o que fizeram com a cidade 
quando todos – ou a maioria – somos 
cúmplices. O que resta do Rio do 
Janeiro como cidade habitável só 
poderá ser salvo com a mobilização 
de cada um de nós. 

Cícero Sandroni é escritor e jornalista 
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o O Pregão e os Serviços  
de Engenharia

instituição da modalidade 
licitatória denominada pregão, 
priorizando a celeridade e a 

economicidade1, contribuiu de forma 
significativa para o aperfeiçoamento 
dos procedimentos visando à obtenção 
da proposta mais vantajosa nas 
contratações públicas.

reambularmente, impende 
destacar que o princípio 
federativo consagrado no 

art. 1º da Constituição da República 
veicula, como um dos postulados 
estruturantes 2,  a  organização 
institucional do Estado brasileiro.

LUIS ROBERTO BARROSO 
apontou sinteticamente seus dois 
traços principais:

“De forma resumida, o princípio 
da forma federativa de Estado 
compreende dois conteúdos essenciais: 
a autonomia dos entes central e locais 
e a participação deles na formação da 
vontade do ente global. A autonomia é 
descrita classicamente como o governo 

Conquanto a legislação federal 
tenha franqueado sua adoção a 
aquisição de bens e serviços comuns, 
independentemente do valor estimado 
da contratação, muito se tem debatido 
acerca da identificação de quais 
serviços poderiam ser caracterizados 
como comuns.

próprio dentro de um circulo que é 
pré-traçado pelo constituinte originário. 
Os contornos desse círculo são dados 
pelas competências atribuídas a cada 
ente pela Constituição Federal, que 
envolvem, em geral, competências 
políticas-administrativas, legislativas 
e tributárias, e por normas obrigatórias 
impostas pelo texto constitucional 
em benefício da unidade nacional.” 3 

(gizamos)
Portanto, o sistema de partilha 

de competências estatais, além de 
estabelecer o equilíbrio entre os 
vários níveis de governo – central, 
regional e local – tem como objetivo 
preservar a própria autonomia 

Este estudo tem como finalidade 
analisar  a  val idade de norma 
regulamentar que veda a aplicação 
desta espécie licitatória a contratação 
de obras e serviços de engenharia.

Passamos ao enfrentamento do 
tema.

dos entes federados, por meio da 
divisão de competências exclusivas e 
competências concorrentes.

No que concerne, especificamente, 
à competência legislativa, o texto 
constitucional nos arts. 22 e seguintes 
regula o relacionamento normativo 
entre a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, procurando estabelecer 
uma coexistência harmônica dos 
diversos ordenamentos jurídicos.

Essa delicada relação entre as instâncias 
de poder foi detidamente analisada pelo 
em. Ministro CELSO DE MELLO no 
julgamento da ADI – 3148 /TO, quando 
consignou ser uma das mais expressivas 
características do Estado Federal:

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

A

P
1- DA FEDERAçãO E A REPARTIçãO DE COMPETêNCIAS NORMATIVAS

1 A celeridade com a redução dos prazos e a inversão das fases de habilitação e julgamento, e a economicidade ao permitir a disputa por lances.
2 O núcleo do princípio encontra-se protegido pelas denominadas cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988: “Art. 60. ....
“§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
“I - a forma federativa de Estado;”
3 BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalidade e Legitimidade da criação do Conselho Nacional de Justiça. Direito administrativo. Estudos em 
homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2006, p. 220.
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promulgação  da  Car ta 
Política de 1988 pôs termo 
à controvérsia acerca da 

competência da União para legislar 
sobre licitação e contratação dos 
Estados e Municípios.

Relembre-se que a dissonância 
decorria da ausência de norma expressa 
na Constituição anterior, dando 
origem à formação de duas correntes 
doutrinárias distintas, conforme 
registra MARCOS JURUENA VILLELA 
SOUTO:

“(...) muito se discutia sobre 
a obrigatoriedade da observância 
de tais  diplomas federais  por 
Estados e Municípios, havendo 
quem sustentasse que as licitações 
e contratos administrativos eram 
matéria de Direito Administrativo 
e, portanto, na esfera de autonomia 
de organização e gestão de cada ente 
federativo. Outras, com acolhida do 
Eg. Supremo Tribunal Federal (Rep. 
nº 1.057, Rel. Min. Rafeal Meyer), 
que a matéria era caracterizada como 
Norma Geral de Direito Financeiro, 
envolvendo gestão patrimonial 
e, portanto, imperativa àquelas 
entidades por força do  art. 8º, XVII, 
“c” da Carta de 1967.” 4.

Na ocasião, o Município do Rio de 
Janeiro procurou pacificar a questão 
com a publicação do Decreto nº 7.411, 
de 12 de fevereiro de 1988, que em seu 
art. 2º, prescrevia:

“Art. 2º - Aplicam-se ao Município 
do Rio de Janeiro as normas gerais 
constantes do Decreto-Lei nº 2.300, 
de 21 de novembro de 1986, com 
suas alterações, assim como o Decreto 

“Na realidade, há uma relação 
de coalescência ,  na Federação, 
entre uma ordem jurídica total 
(que emana do próprio Estado 
Federal, enquanto  comunidade 
jurídica total, e que se expressa, 
formalmente, nas leis nacionais) e 
uma pluralidade de ordens jurídicas 

Municipal nº 3221, de 18 de setembro 
de 1981, com suas alterações, no que 
não colidirem com as retro aludidas 
normas gerais.”.

Como dito ,  a polêmica  foi 
definitivamente encerrada quando o 
art. 22, XXVII, da atual Constituição 
Federal, estabeleceu expressamente 
a competência da União para editar 
as aludidas normas gerais sobre o 
tema:

“Art. 22. Compete privativamente 
à União legislar sobre:

“XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais 
da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, obedecido o disposto 
no art. 37, XXI, e para as empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1°, 
III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)”

Frise-se, por oportuno, que a 
competência privativa da União está 
circunscrita à expedição de normas 
gerais, tendo ADILSON DE ABREU 
DALLARI, ao comentar o dispositivo, 
advertido:

“Importante notar que essa 
expressão “privativamente” já indicava 
uma competência exclusiva, que 
afasta qualquer outra. Diante disso, 
em um primeiro momento, poder-
se-ia pensar que a União detinha 
competência exclusiva para legislar 
sobre licitações.

“Mas  uma le i tura  apurada 
do inciso XXVII demonstra:  o 
que compete privativamente à 

parciais, que resultam da União 
Federal, dos Estados-membros, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

“Nesse contexto, as comunidades 
jurídicas parciais são responsáveis 
p e l a  i n s t a u r a ç ã o  d e  o r d e n s 
normativas igualmente parciais, 
sendo algumas de natureza central, 

União é a expedição de normas 
gerais de licitação e contratação 
em todas as suas modalidades. 
Portanto, não se trata de legislar 
exaustivamente sobre o assunto. São 
apenas normas gerais, normas que 
comportam uma aplicação uniforme 
a todos os jurisdicionados do Estado 
brasileiro.”.5  (destacamos)

Isso significa dizer, a contrario 
sensu, que os Estados e os Municípios 
poderão exercer sua competência 
legislativa suplementar em relação à 
matéria, conforme prescrevem os arts. 
24, § 2º, e 30, II, da Lei Maior.

Ao abordar a capacidade legiferante 
dos entes locais, JOSÉ AFONSO DA 
SILVA enfatizou de forma precisa a 
questão:

“A Constituição não situou os 
municípios na área de competência 
concorrente do art. 24, mas lhes 
o u t o r g o u  c o m p e t ê n c i a  p a r a 
suplementar a legislação federal 
e a estadual no que couber, o que 
vale possibilitar-lhes disporem 
especialmente sobre as matérias ali 
arroladas e aquelas a respeito das 
quais se reconheceu à união apenas a 
normatividade geral.”.6

Nessa linha é a jurisprudência do 
eg. Supremo Tribunal Federal, como 
se vê na passagem do voto proferido 
pelo em. Ministro CARLOS VELLOSO, 
ao apreciar na ADI-MC 927/RS a 
constitucionalidade de dispositivos 
da Lei de Licitações:

“Registre-se, entretanto, que a 
competência da União é restrita a 
normas gerais de licitação e contratação. 
Isto quer dizer que os Estados e os 

imputáveis ,  nessa hipótese,  à 
União (enquanto pessoa política de 
caráter central) e outra de natureza 
regional  (Estados-membros/DF) 
ou de caráter local (Municípios), 
enquanto comunidades periféricas 
revestidas de autonomia” (grifos no 
original)

A
2. DA COMPETêNCIA LEGISLATIVA DA UNIãO E A LICITAçãO

4 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações & Contratos Administrativos. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Esplanada, 1998, p. 53.
5 DALLARI, Adilson de Abreu. Transformações no Regime das Licitações e Contratos Administrativos. Direito administrativo. Estudos em 
homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2006, p. 514.
6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9º edição. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 768.
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o Municípios também têm competência 
para legislar a respeito do tema: a União 
expedirá as normas gerais e os Estados 
e Municípios expedirão as normas 
específicas.”. (assinalamos)

Por outro lado, deve ser repisado que 
as normas gerais são de obrigatória 
veiculação por todos os entes da 
federação, exigindo a aplicação 
equânime pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

A propósito, confira-se, sobre este 
aspecto particular, a notável lição do 
em. Ministro SEPÚVELDA PERTENCE, 
prolatada ao julgar na ADI – 3670/DF 

árdua tarefa de conceituação 
e identificação das normas 
gerais, intrincada para os 

operadores do direito, exige, no 
mais das vezes, quando do seu 
reconhecimento, um complexo exame 
do conteúdo material da norma.

Isto, porquanto aquelas que 
desbordarem da moldura fixada 
para a expressão normas gerais, vale 
dizer, extrapolarem o conceito limite 
formulado da locução, poderão ser 
constitucionais em relação à União, 
mas inconstitucionais em relação aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nunca é demais relembrar que, 
segundo RUBENS GOMES DE 
SOUZA, foi ALIOMAR BALEEIRO 
o responsável pela introdução da 
expressão – normas gerais – no nível 
constitucional, tendo-lhe confessado 
que não era dotada de qualquer 
sentido e que expressara um simples 
compromisso político. 8

 N o t e - s e  q u e  n ã o  s e r á 
suficiente apenas a comprovação da 
competência da unidade federada, 
pois a legislação infraconstitucional 

a validade do diploma distrital que 
criava restrições à contratação de 
determinadas empresas:

“É monopólio da União o poder 
de legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais de todos os entes da 
Federal.”. (negritos acrescentados)

Cabe sublinhar, neste ponto, que 
independentemente do momento 
da edição das normas gerais, por 
serem de competência privativa da 
União, estas sempre prevalecerão 

poderá, em seu próprio texto, afirmar 
dispor sobre o tema9, mas, em seus 
comandos, acabar por invadir o 
campo reservado aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, conforme 
alertou DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO:

“É necessário atentar que a 
solução simplista, de considerar-se 
norma geral aquela que a União diga 
que o é, embora cômoda, agride o 
princípio da autonomia federativa, 
(CF, art. 18, caput) e, por isso, deve 
ser afastada. Esta solução, potestativa, 
além de estranha às origens do 
instituto constitucional de partilha 
de competências federativas, tolheria 
seu aperfeiçoamento doutrinário 
e jurisprudencial, podendo, até 
mesmo, inibir ou excluir a atuação 
dos legisladores suplementares.” 10

Como parâmetro para este tipo 
de exame, socorremo-nos, uma vez 
mais, das lições de FLORIANO DE 
AZEVEDO MARQUES NETO, quando, 
após ter relacionado as opiniões de 
vários autores, ofereceu a seguinte 
classificação:

em face da legislação regional ou 
local, conforme anotou FLORIANO 
DE AZEVEDO MARQUES NETO, em 
parecer elaborado para a Associação 
Nacional dos Operadores Celulares 
– ACEL:

“Em seguida, cabe ressaltar 
que, no que tange a essas normas 
gerais, existe a primazia da norma 
federal, pois esta prevalece sobre 
as normas estaduais ou normas 
municipais, sejam elas anteriores 
(perda da eficácia) ou posteriores 
(inconstitucionalidade) à norma 
geral federal.” .7

“Temos, então, que normas gerais 
são aquelas que estabelecem diretrizes 
e regras subjetiva e objetivamente 
gerais, que se aplicam uniformemente 
em todo o território nacional. São 
normas que cuidam de matérias que 
transbordam os limites regionais e 
que requerem soluções integradoras 
e uniformes para o conjunto do país. 
Essa função homogeneizadora se 
justificaria na medida que a excessiva 
diversificação normativa impediria um 
mínimo de coesão social necessária ao 
funcionamento da Federação.”11

A questão cinge-se, neste momento, 
em definir se a matéria pertinente às 
modalidades licitatórias estaria 
compreendida no conceito de normas 
gerais. Em palavras outras, se as 
espécies insculpidas na legislação 
federal  ser iam de veiculação 
obrigatória pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

A cláusula inscrita no inciso 
XXVII do art. 22 da Carta Magna, 
ao estabelecer expressamente a 
competência privativa da União para 
legislar acerca das normas gerais de 

3. DAS normas gerais E AS MODALIDADES DE LICITAçãO

A

7 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Competências federativas na regulamentação de estações rádio-base. Brasília, ACEL, 2006. Disponível 
em: http://www.acel.org.br/sites/300/331/00000018.pdf. Acesso em: 10 jan. 2008.
8 SOUZA, Rubens Gomes de Souza; ATALIBA, Geraldo e CARVALHO, Paulo Barros. Comentários ao CTN. 2º edição. São Paulo: Ed. Resenha 
Tributária, 1984, p. 5.
9 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
10 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de direito administrativo. 12ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 169.
11 Opinamento citado anteriormente.
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licitação e contratação, explicitou - 
logo após - que estão abarcadas todas 
as modalidades; portanto, a atribuição 
engloba quaisquer das modalidades 
de licitação e contratação da pública 
administração.

Essa mesma visão é perfilhada 
por ADILSON DE ABREU DALLARI, 
como se depreende dos seus valiosos 
ensinamentos, proferidos ao comentar a 
dicção do dispositivo constitucional:

“Note-se que o artigo designa que 
a União legislará sobre normas gerais 
de licitação e contratação em todas as 
modalidades, já indicando a existência 
de uma pluralidade de modalidades. E 

a expressão “todas as modalidades” 
conta com dois antecedentes: as 
licitações e as contratações. Ou 
seja, todas as modalidades de 
licitação e todas as modalidades de 
contratações.”12 (grifamos)

Diante da meridiana clareza do 
Texto Fundamental e da abalizada 
doutrina colacionada, desnecessário 
tecermos maiores considerações a 
respeito da obrigatoriedade dos entes 
federados observarem irrestritamente 
as modalidades licitatórias constantes 
dos diplomas nacionais, visto que 
indubitavelmente representam normas 
gerais.

Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, denominada 
de estatuto das Licitações 

e Contratações Públicas, revogou 
expressamente a legislação anterior, 
mas manteve as mesmas modalidades 
licitatórias ,  vale dizer,  foram 
preservadas as cinco espécies até então 
vigentes no ordenamento nacional: a 
concorrência, a tomada de preços, o 
convite, o concurso e o leilão.

Pos t e r io rmente ,  a  Med ida 
Provisória nº 2.026, de 4 de maio de 
2000, instituiu uma sexta modalidade 
denominada de pregão, a ser promovida 
exclusivamente no âmbito da União, 
destinada a aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o 
valor estimado da contratação, tendo 
o art. 1º o seguinte teor:

“Art. 1º Para aquisição de bens 
e serviços comuns, a União poderá 
adotar licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Medida 
Provisória.

“§ 1º Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.

“§ 2º O regulamento disporá sobre 
os bens e serviços comuns de que trata 
este artigo.”

Logo após a edição da aludida 
espécie normativa, duas questões 
passaram a merecer atenção da 
doutrina: a primeira, em relação à 
exclusividade da União e a segunda, 
atinente ao conceito de bens e serviços 
comuns.

Na oportunidade, esta Corte 
de Contas foi acionada por meio 
de consulta formulada pelo Chefe 
do Poder Executivo, nos autos do 
Processo nº TCMRJ – 1366/2001, acerca 
da possibilidade da instituição da 
modalidade na comuna.

O Assessor desta Secretaria Geral, 
GERALDO LUIZ ROBUSTO FONTES, 
em alentado pronunciamento, com 
lastro em administrativistas do quilate 
de MARÇAL JUSTEN FILHO, JESSÉ 
TORRES PEREIRA JUNIOR, ALICE 
GONZALEZ BORGES e DIOGO DE 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO, 
sustentou a aplicação do novel instituto 
no âmbito municipal, defendendo sua 
regulamentação por meio de Decreto 
editado pelo Prefeito.

Infelizmente, intensos debates se 
sucederam no Colegiado, acabando 

por frustrar o acolhimento da tese 
no âmbito da urbe, vez que antes da 
apreciação final da matéria, restou 
concluído o processo de conversão da 
referida Medida Provisória.

Por outro lado, a cooperação 
entre este órgão de Fiscalização e o 
Tribunal de Contas dos Municípios 
do Ceará, iniciada por ocasião dos 
estudos empreendidos acerca da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, propiciou 
o estreitamento da relação entre as duas 
instituições, culminando com a adoção 
por parte daquela Corte Cearense do 
aludido posicionamento.13

O ponto principal em relação à 
primeira questão era justamente a 
impossibilidade de a União legislar 
acerca das normas gerais apenas 
para si. Colha-se, da mencionada 
manifestação, o precioso ensinamento 
de JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR:

“Ass im,  o  in t e i ro  t eo r  da 
MP nº 2.026/00 é de observância 
compulsória, verbum ad verbum, no 
âmbito de todos os órgãos e entidades 
integrantes da Administração federal. 
A modalidade criada estende-se ao uso 
das Administrações, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, que 
poderão, mediante normas próprias, 

A
4. DAS MODALIDADES LICITATóRIAS E O PREGãO

12 Ob. cit. p. 515.
13 A população do Estado não demorou a ser beneficiada com os resultados altamente compensadores da aplicação do instituto, tendo como exemplo 
o “município de Aquiraz, no Ceará, obtido uma redução de 17% nos preços da merenda escolar licitada pela modalidade pregão em relação aos preços 
contratados anteriormente”. (in FIGUEIREDO, Carlos Maurício & NÓBREGA, Marcos.  

 São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 143.)

“

”

Os serviços de 
engenharia não poderão 

logicamente ser 
“complexos e simples” 
ao mesmo tempo, mas 

podem ser perfeitamente 
“complexos e comuns” 
ou “simples e comuns”, 
e, assim sendo, atender 

ao pressuposto legal 
– serviços comuns– 
tornando viável a 

licitação pela modalidade 
pregão.
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o configurar pormenores procedimentais 
específicos ou suprir lacunas deixadas 
pela MP, desde que harmonizáveis 
com o tratamento que esta dispensou 
à matéria.”.14(gizamos)

Em seu consagrado Curso, DIOGO 
DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 
também rechaçou, em tom peremptório, 
a pretendida exclusividade da União:

“(...), é inconstitucional, pois a 
competência para legislar sobre normas 
gerais de licitações, que foi estabelecida 
no art. 22, XXVII, da Constituição, sob 
nenhum aspecto autoriza a União, 
quando legisla sobre normas gerais, a 
discriminar Estados, Distrito Federal 
e Municípios, seja a que pretexto for, 

em afronta do princípio federativo, 
claramente definido nos arts. 1º e 18 
da Carta Magna.”

E ao complementar seu raciocínio, 
orientou acerca da correta intelecção do 
dispositivo da Medida Provisória:

“A interpretação construtiva, que 
se impõe é a que estende o instituto 
para todas as entidades da Federação, 
porque, mesmo que a União estivesse 
legislando apenas para si própria, 
como lei específica, tampouco 
a sexta modalidade teria validade 
constitucional, pois discreparia da 
norma geral definitória das espécies 
admitidas no Direito brasileiro, que a 
todos se impõe.”15. (assinalamos)

O problema da restrição à aplicação 
da modalidade pregão à União, restou 
equacionado quando da conversão da 
Medida Provisória na Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, ficando 
esten dida, no novel diploma, a 
utilização da espécie a todos os entes 
da federação.

Portanto, convivem no atual sistema 
jurídico do país a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e a Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ambas 
de mesma hierarquia, prescrevendo 
como normas gerais de licitação as seis 
modalidades: a concorrência, a tomada 
de preços, o convite, o concurso, o leilão 
e o pregão.

uanto ao segundo ponto sobre 
o qual a doutrina se debruçou, 
o conceito de bens e serviços 

comuns – e especificamente aos 
serviços de engenharia – a questão se 
tornou bastante complexa em função 
dos diversos regramentos editados em 
relação ao assunto.

Na vigência da Medida Provisória 
nº 2.026/00, conquanto o § 1º do art. 1º 
tenha definido serem bens e serviços 
comuns “aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no 
mercado”, remeteu expressamente 
a matéria,  em seu § 2º,  a um 
regulamento.

O Decreto Federal nº 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, aprovou o mencionado 
ato normativo – Anexo I – constando 
no art. 5º as vedações à aplicação do 
instituto, dentre estas, aos serviços de 
engenharia:

“Art. 5º A licitação na modalidade 
de pregão não se aplica às contratações 
de obras e serviços de engenharia, 
bem como às locações imobiliárias 
e alienações em geral, que serão 
regidas pela legislação geral da 
Administração.”. (frisamos)

Ocorre que este mesmo ato 

apresenta no Anexo II um elenco 
denominado de CLASSIFICAÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, 
no qual constam alguns serviços de 
engenharia.

A polêmica a respeito da aparente 
contrariedade dos dois preceitos 
restou enfrentada pelo Tribunal de 
Contas da União, quando o em. 
Ministro IRAM SARAIVA, ao examinar 
a representação do CREA/DF em 
face da contratação de serviços de 
manutenção de equipamentos de raios 
X, tidos como de engenharia, defendeu 
a aplicação do instituto:

“7.5. Temos, então, numa mesma 
norma jurídica, o Dec. nº 3.555/00, 
dois dispositivos conflitantes, o Anexo 
I, art. 5º, que impede o uso do pregão 
para aquisição de obras e serviços de 
engenharia, e o Anexo II, que autoriza 
serem licitados na modalidade pregão 
os serviços de manutenção de bens 
móveis e imóveis. Ensina a boa 
técnica de interpretação que, em 
normas de mesmo valor hierárquico, 
o específico deve prevalecer sobre o 
geral. Conseqüentemente, a proibição 
contida no art. 5º sucumbe diante 
da clara manifestação do Anexo II. 
Isto é, os serviços de manutenção 
de bens móveis e imóveis, mesmo 

sendo serviços de engenharia, podem 
ser licitados na modalidade pregão’ 
(grifamos).”. 16

Convém registrar que esta decisão 
da Corte de Fiscalização Federal 
foi proferida antes da mencionada 
Medida Provisória ser convertida em 
lei.

Recorde-se, por oportuno, que o 
Decreto Federal evidentemente não 
incidia na órbita dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, pois somente 
as normas gerais são de veiculação 
obrigatória, ou melhor, poderia até ser 
incorporado ao ordenamento regional 
ou local, mas mediante ato expresso da 
unidade federada.

Finalizado o processo de conversão, 
com a publicação da Lei do pregão, a 
configuração jurídica da matéria 
tomou novos contornos, haja vista a 
modificação promovida no art. 1º da 
então Medida Provisória. Confira-se a 
nova roupagem do dispositivo:

“Art. 1º Para aquisição de bens e 
serviços comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão, 
que será regida por esta Lei.

“Parágrafo único. Consideram-se 
bens e serviços comuns, para os fins 
e efeitos deste artigo, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade 

5. DO PREGãO E OS SERVIçOS DE ENGENhARIA

Q

14 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Pregão, a Sexta Modalidade de Licitação. In Informativo de Licitações e Contratos nº 78, agosto/2000, págs. 638/662.
15 Ob. Cit. p. 178.
16 Processo TC-015.199/2001-3 – Decisão nº 674/2002 – TCU – Plenário. Disponível em: http://www.tcu.gov.br. Acesso em: 10 jan. 2008.
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17 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de registros de preços e pregão. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, págs 428/429.
18 Ob. cit. p. 429.
19 Processo TC-013.896/2004-5 – Acórdão nº 817/2005 – TCU – Primeira Câmara. Disponível em: http://www.tcu.gov.br. Acesso em: 10 jan. 2008.

possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.”

Constata-se, de pronto, que o 
artigo deixou de remeter a matéria ao 
regulamento, ou seja, com a supressão 
do § 2º do art. 1º da Medida Provisória, 
o preceito não mais exige que um outro 
ato normativo discipline a questão dos 
bens e serviços comuns.

Em outros termos, a Lei tratou 
da definição da modalidade de 
forma exaustiva, cabendo assim 
ao Administrador público verificar 
apenas se o objeto a ser contratado 
se enquadra na hipótese prevista no 
aludido diploma legal.

Essa mesma orientação foi 
exposta por JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES, em lapidar abordagem 
em seu compêndio destinado ao tema:

“... é preciso assentar que o decreto 
tendo por objetivo regular Medida 
Provisória, perde parcialmente a 
eficácia quando a norma que regulava 
– Medida Provisória – foi convertida 
em lei. Somente na dimensão em que 
as regras da MP foram acolhidas pela 
lei é que se pode admitir que as regras 
do decreto tenham sido recepcionadas 
pelo ordenamento jurídico.

(...)
“A Medida Provisória definia que 

a relação dos bens e serviços comuns 
seria disciplinada em regulamento; 
o decreto atendia esse comando, 
estabelecendo o rol de serviços 
comuns. A lei não mais exige que a 
definição de bens e serviços comuns 
conste de regulamento, deixando a 
decisão de sobre ser ou não bem ou 
serviço comum ao prudente arbítrio 
do Administrador.” 17(original sem 
destaque)

Portanto, o ordenador de despesas 
observará como parâmetro único e 
exclusivo a delimitação contida no 
parágrafo único do art. 1º da Lei do 
pregão, ou seja, sendo possível a 
definição objetiva no edital dos padrões 
de desempenho e de qualidade do bem 
ou serviço comum a ser contratado, 

por meio de especificações usuais no 
mercado, nada impedirá a utilização 
da modalidade.

Ainda nessa linha, recorra-
se, novamente, aos ensinamentos 
d e  J O R G E  U L I S S E S  JAC O BY 
FERNANDES18:

“Se a lei não mais exige que a 
norma inferior indique quais são os 
bens comuns, é evidente que a norma 
do decreto que instituiu vedação 
perdeu a eficácia. Se o serviço de 
engenharia for comum, poderá ser 
licitado por pregão.”  

O tema voltou a ser ventilado na 
mais alta Corte de Fiscalização do 
país, quando o em. Ministro Valmir 
Campelo apreciou, na assentada de 3 
de maio de 2005, a representação da 
empresa Soclima Engenharia Ltda., 
em face da contratação por pregão de 
serviços de fornecimento e instalação 
de aparelhos de ar-condicionado. Vale 
transcrever trecho da decisão:

“4. Ainda como razões de decidir, 
recordo que a Lei nº 10.520/02 
condiciona o uso da modalidade 
pregão somente aos serviços comuns, 
não excluindo previamente quaisquer 
espécies de serviços e contratações, e o 
rol de bens e serviços comuns previstos 
no decreto regulamentar é meramente 
exemplificativo. Assim, a existência 
de bens e serviços comuns deverá ser 
avaliada pelo administrador no caso 
concreto, mediante a existência de 
circunstâncias objetivas constantes 
da fase interna do procedimento 
licitatório.

“5. Como se vê, a Lei nº 10.520/02 
não exclui previamente a utilização 
do pregão para a contratação de obra 
e serviço de engenharia. O que exclui 
essas contratações é o art. 5º do Dec. nº 
3.555/00. Todavia, o item 20 do Anexo 
II desse mesmo decreto autoriza a 
utilização do pregão para a contratação 
de serviços de manutenção de imóveis, 
que pode ser considerado serviço de 
engenharia.

“6. Examinada a aplicabilidade dos 
citados dispositivos legais, recordo 

que somente à lei compete inovar 
o ordenamento jurídico, criando e 
extinguindo direitos e obrigações 
para as pessoas, como pressuposto 
do princípio da legalidade. Assim, o 
decreto, por si só, não reúne força para 
criar proibição que não esteja prevista 
em lei, com o propósito de regrar-lhe 
a execução e a concretização, tendo 
em vista o que dispõe o inc. IV do art. 
84 da Carta Política de 1988.

“7.  Desse modo, as normas 
regulamentares que proíbem a 
contratação de obras e serviços de 
engenharia pelo pregão carecem de 
fundamento de validade, visto que 
não possuem embasamento na Lei nº 
10.520/02. O único condicionamento 
que a Lei do Pregão estabelece é a 
configuração do objeto da licitação 
como bem ou serviço comum.”  
(destacamos)19

Em que pese o brilhantismo dos 
fundamentos expostos no corpo 
do acórdão, dissentimos, em parte, 
dos termos da respeitável decisão 
do Tribunal de Contas da União, 
porquanto entendemos, data maxima 
venia, que tendo o diploma legal 
tratado apenas da aquisição de bens e 
serviços comuns, restaram excluídos 
da modalidade as obras e os serviços 
caracterizados como não-comuns.

Enfim, no que concerne aos serviços 
de engenharia de natureza comum, se 
houver nos regulamentos federais ou 
nos ordenamentos jurídicos regionais ou 
locais, editados antes da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, dispositivo 
prevendo a vedação à utilização da 
modalidade pregão para contratação 
deste tipo de serviço, encontra-se 
suspensa a sua eficácia desde a data da 
publicação do aludido diploma legal, ou 
seja, não prevalece mais em virtude da 
primazia da norma geral federal.

Evidentemente, se a norma se referir 
ao gênero serviços de engenharia, a 
interpretação deverá ser conduzida 
no sentido de somente ser proibido o 
pregão para os serviços de engenharia 
não-comuns.
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arefa decerto mais tormentosa 
será determinar previamente 
quais são os serviços de 

engenharia comuns, isto porquanto, 
no mais das vezes, dependerá da 
análise do caso concreto.

Esta dificuldade foi apontada 
por  JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES, quando ao compilar 
decisões do Tribunal de Contas da 
União sobre a matéria, ainda sob a 
égide da Medida Provisória, ofereceu 
um roteiro ao intérprete:

“Em síntese, são serviços de 
engenharia, aqueles que:

“a )  nos  termos  da  le i  que 
regulamentou a profissão, estiverem 
elencados entre os que para sua 
execução dependam de profissional 
registrado no CREA; e

“b) a atividade de engenheiro for 
predominante, em complexidade e 
custo.” 20

Atente-se que a conjunção “e” 
foi empregada no sentido aditivo, 
ou seja, as duas hipóteses terão que 
estar presentes simultaneamente, 
não bastando a satisfação de apenas 
uma delas, conforme esclareceu o 
festejado administrativista:

“Desse modo pode ocorrer que 
em determinada atividade, para 
um serviço se exija profissional de 
engenharia, mas sua participação 
no contexto global da atividade 
venha a ser mínima. Logo, o serviço 
não deve ser classificado como de 
engenharia.” 21

União ao instituir o novo 
regulamento  do  pregão 
na forma eletrônica, por 

intermédio do Decreto Federal 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 
incorporou ,  pa rc i a lmente ,  o 
posicionamento do Tribunal de 
Contas da União quando excluiu 

na hipótese constante do art . 
6º  a  vedação aos  serviços  de 
engenharia:

“Art. 6º A licitação na modalidade 
de pregão, na forma eletrônica, não 
se aplica às contratações de obras de 
engenharia, bem como às locações 
imobiliárias e alienações em geral.”

Indubitavelmente,  a  tr i lha 
proposta  teve como finalidade 
definir, em função do grau de 
complexidade ,  quais  serviços 
poderiam ser incluídos na categoria 
engenharia.

Nada obstante, a discussão tomou 
novos rumos, vez que os serviços de 
engenharia comuns poderiam ser 
licitados pela modalidade pregão, 
tendo a doutrina, posteriormente, 
diferenciado o sentido e alcance dos 
vocábulos “simples” e “comuns”.

I s to  porque  “complexo”  é 
antônimo de “simples”, mas não 
de “comum”. O adjetivo “simples” 
também não pode ser empregado 
como sinônimo de “comum”.

Em outros termos, os serviços de 
engenharia não poderão logicamente 
ser “complexos e simples” ao mesmo 
tempo, mas podem ser perfeitamente 
“complexos e comuns” ou “simples e 
comuns”, e, assim sendo, atender ao 
pressuposto legal – serviços comuns 
– tornando viável a licitação pela 
modalidade pregão.

É  jus tamente  esse  aspecto 
q u e  A D R I A N A  M A U R A N O 
destaca, citando o magistério de 
administrativistas de tomo:

“Em primeiro lugar, não se pode 
confundir “comum” com “simples”, 
como bem ensina Jessé Torres Pereira 
Junior:

“Em aproximação inicial do 
tema, pareceu que ‘comum’ também 
sugeria simplicidade. Percebe-se, 

Evidentemente, o tratamento 
do tema terá que ser rigorosamente 
o mesmo no caso da realização de 
licitação na modalidade pela forma 
denominada pregão presencial, 
vale dizer, quando não utilizados 
os sistemas de comunicação pela 
internet.

a seguir, que não. O objeto pode 
portar complexidade técnica e 
ainda assim ser ‘comum’, no sentido 
de que essa técnica é perfeitamente 
conhecida, dominada e oferecida 
pelo mercado. Sendo tal técnica 
bastante para atender às necessidades 
da Administração, a modalidade 
pregão é cabível a despeito da maior 
sofisticação do objeto” (grifamos)22

 “No mesmo sent ido,  Vera 
Scarpinella salienta que:

“(...) o objeto comum para fins 
de cabimento da licitação por 
pregão não é mero sinônimo de 
simples, padronizado e de aquisição 
rotineira. Bens e serviços com tais 
características estão incluídos 
na categoria de comuns da Lei 
nº 10.520/2002, mas não só. Bens 
e serviços com complexidade 
técnica, seja na sua definição ou 
na sua execução, também são 
passíveis de ser contratados por 
meio de pregão. O que se exige é 
que a técnica neles envolvida seja 
conhecida no mercado do objeto 
ofertado, possibilitando, por isso, 
sua descrição de forma objetiva no 
edital.” (grifamos)23

“Em suma, bens e serviços 
comuns são aqueles que podem 
ser encontrados no mercado sem 
maiores dificuldades, e que são 
fornecidos por várias empresas, não 
se referindo a expressão “comum” 
a objeto sem sofisticação ou sem 
desenvolvimento tecnológico.

6. DO NOVO REGULAMENTO DA UNIãO

7. DOS SERVIçOS DE ENGENhARIA COMUNS

A

T

20 Ob. Cit. p. 437.
21 Ob. Cit. p. 437.
 22 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 1006, apud texto citado.
 23 SCARPINELLA, Vera. Licitação na Modalidade de Pregão. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 81, apud texto citado.
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 o Município do Rio de 
Janeiro o Decreto nº 22.941, 
26 de maio de 2003, aprovou 

o regulamento definindo as normas 
e procedimento relativos à aquisição 
de bens e serviços comuns, através da 
modalidade licitatória denominada 
Pregão, a ser aplicada nos modos 
Presencial e Eletrônico.

Ulteriormente, o Decreto nº 

norma da comuna foi editada 
após a publicação da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e ao proibir de forma 
ampla o emprego do pregão aos 
serviços de engenharia, restou por 
incluir tanto os serviços de natureza 
comum quanto os não-comuns.

Caso a locução – serviços de 
engenharia – seja compreendida 
apenas em seu gênero, abalroaria, 
de frente, o princípio federativo, 
vez que invadiria a competência 
privativa da União de legislar acerca 
de normas gerais de licitação e 
contratação pública, em todas as 
modalidades. 

A usurpação da competência 
legiferante reservada à União e, 
conseqüentemente, a violação ao 
postulado estruturante acarretariam 
a invalidade da norma, vale dizer, 

25.489, de 20 de junho de 2005, 
alterou a redação da cabeça do art. 6º, 
justamente o dispositivo que veda a 
aplicação aos serviços de engenharia, 
mas manteve a proibição:

“A r t .  6 º  A  l i c i t a ç ã o  n a 
modalidade de Pregão não se 
aplica às contratações de obras e 
serviços de engenharia, bem como 
às locações imobiliárias e alienações 

a incapacidade da mesma produzir 
efeitos no mundo jurídico.

E m  o b r a  d e  f ô l e g o ,  LU I S 
ROBERTO BARROSO ao sintetizar as 
linhas jurisprudenciais de natureza 
processual produzidas pelo Pretório 
Excelso em matéria de controle de 
constitucionalidade, consignou:

“Os chefes dos Poderes Executivo 
e Legislativo podem determinar a 
não-aplicação de lei que considerem 
inconstitucional até a manifestação 
do Judiciário.”26 

Nesse passo, é relevante, recordar 
que o  Tribunal de Contas não 
tem competência para declarar 
a inconstitucionalidade de lei e 
atos normativos do Poder Público, 
mas no exercício de suas funções 
de controle,  pode  apreciar27 a 
conformidade destes textos legais 
com a Constituição Federal e afastar a 

8. DO DECRETO MUNICIPAL

9. DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO E O MÉTODO DA INTERPRETAçãO CONFORME

em geral e aos demais serviços 
cujas especificações dependam de 
avaliação técnica, as quais serão 
regidas pela legislação geral da 
Administração.” (gizamos)

Portanto, apesar da modificação 
do preceito,  ainda persiste na 
legislação municipal o impedimento 
à utilização da modalidade pregão 
aos serviços de engenharia.

aplicação daqueles que a afrontam.
Lapidar, sob este aspecto, o 

magistério, uma vez mais, de JORGE 
ULISSES JACOBY FERNANDES:

“Ao s  t r i b u n a i s  d e  c o n t a s 
não compete  a  declaração de 
inconst i tuc ional idade  de  le i , 
competência  essa  restr i ta  aos 
órgãos do poder judiciário. O que 
lhes assegura a ordem jurídica, 
na  e fe t ivação  do  pr imado da 
Constituição Federal no controle das 
contas públicas, é a inaplicabilidade 
da lei que afronta a Magna Carta, pois 
“há que se distinguir entre declaração 
de inconstitucionalidade e não 
aplicação de leis inconstitucionais, 
pois esta é obrigação de qualquer 
tribunal ou órgão de qualquer dos 
poderes do Estado.””28. 

P o r t a n t o ,  a s  C o r t e s  d e 
Fiscalização podem negar a sua 

N

A

24 MAURANO, Adriana. É possível a contratação, pelos municípios, de serviços de engenharia através de pregão? . Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 917, 6 jan. 2006. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7798>. Acesso em: 16 jan. 2008.
25 BLC – Boletim de Licitações e Contratos – Maio/2006, p. 498.
26 BARROSO, Luis Roberto.Temas de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 29.
27 Súmula STF nº 347: “O TRIBUNAL DE CONTAS, NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, PODE APRECIAR ACONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DOS ATOS DO 
PODER PUBLICO.”.
28 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 296.

(....)
“Para que seja o serviço de 

engenharia caracterizado como 
comum temos que observar se estes 
foram objetivamente determinados 
no edital  de Licitação e se as 
especificações estão descritas de 
forma clara, a fim de não gerar 
dúvidas aos licitantes.

“A existência de várias empresas 
aptas a fornecer objeto e o fato deste 

ser rotineiramente licitado pelo 
Poder Público também servem de 
parâmetro para a caracterização de 
“serviços comum”.”24 (ênfases no 
original)

O per iódico  espec ia l izado 
editado pela NDJ Ltda., denominado 
de BLC25- Boletim de Licitações e 
Contratos, apresenta como exemplo da 
possibilidade da utilização do pregão 
para serviços complexos, os relativos 

a Telecomunicações de Dados e de 
Imagens que evidentemente não são 
serviços simples, por demandarem 
alta complexidade tecnológica, 
mas inegavelmente atendem ao 
requisito de serviços comuns, em 
virtude da existência de inúmeras 
empresas especializadas no ramo de 
telecomunicações e da possibilidade 
da descrição precisa do objeto a ser 
contratado.
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10. DA CONCLUSãO

vista de tudo o que foi 
exposto, podemos concluir 
que:

 i) a vedação da aplicação da 
modalidade pregão aos serviços 
de engenharia de forma genérica, 
constante do art. 6º, caput, do 
Decreto Municipal nº 22.941, 26 
de maio de 2003, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 25.489, de 
20 de junho de 2005, invade a 
competência privativa da União 
para legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, 
insculpida no art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal, visto que 
impõe restrições à utilização do 
instituto licitatório, em frontal 
testilha com os comandos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002.
 ii) A usurpação competencial 
r e s e r v a d a  à  U n i ã o  e , 
conseqüentemente, a violação ao 
postulado federativo acarretariam 

a inconstitucionalidade da norma, 
vale dizer, a sua incapacidade de 
produzir efeitos no mundo jurídico.
 iii) Os Tribunais de Contas, com 
espeque no verbete da Sumula nº 347 
da Suprema Corte Federal, podem, 
no exercício de suas atribuições, 
apreciar a constitucionalidade das 
leis e atos do Poder Público. 
 iv) Compreendidas no gênero 
serviços de engenharia tanto os 
serviços comuns, quanto os não-
comuns ,  poderíamos extrair do 
texto,  com amparo na técnica 
da  in terpre tação  conforme a 
constituição, a única significação 
normativa harmônica com a Carta 
Magna, vale dizer,  um sentido 
exegético que permita a realização 
da modalidade pregão para os 
serviços de engenharia comuns. 
v) Os serviços de engenharia comuns 
terão como único balizamento o 
enquadramento na hipótese prevista 
no parágrafo único do art. 1º da Lei 
do pregão, ou seja, a possibilidade 
da definição objetiva no edital 
dos padrões de desempenho e 
de qualidade dos serviços - de 

engenharia comum - a ser contratado, 
por meio de especificações usuais no 
mercado.
 vi) Serviço comum não é sinônimo 
de serviço simples e tampouco tem 
significado oposto a serviço complexo. 
Em outros termos, os serviços de 
engenharia poderão ser complexos 
e comuns, ou simples e comuns, 
mas não poderão evidentemente 
ser complexos e simples ao mesmo 
tempo. Sendo comum poderá ser 
licitado por pregão.
 vii) Os serviços de engenharia 
não-comuns estão excluídos da 
espécie pregão, em virtude da falta 
de previsão legal. Portanto, desde 
que compreendida somente nesta 
raia, continua válida a vedação 
constante do art. 6º, caput, do 
Decreto Municipal nº 22.941, 26 de 
maio de 2003, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 25.489, de 20 de junho 
de 2005.
 viii) A contratação de obras, 
pelos mesmos motivos expostos no 
item anterior, continua impedida 
de ser procedida pela modalidade 
especial.

A

29 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 165.
30 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, p. 223 apud  BARROSO, Luis Roberto, Temas de Direito Constitucional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 520.

aplicação, no entanto, ao retornarmos 
especificamente a análise da norma, 
verificamos que a questão fulcral 
reside em ter o preceito tratado do 
gênero serviços de engenharia, 
compreendendo tanto as espécies 
comum e não-comum.

Neste caso,  parece que nos 
socorrendo da técnica da interpretação 
conforme a constituição, poderíamos 
preservar o preceito em vigor, 
extraindo da cláusula o único sentido 
exegético compatível com a Carta da 
República, ou seja, aquele no qual 
se entende possível a realização da 
modalidade pregão para os serviços 

de engenharia comuns.
Conf i ra - se ,  a  p ropós i to ,  o 

magistério de LUÍS ROBERTO 
BARROSO, quando didaticamente 
explicitou as regras que devem 
orientar o intérprete e aplicador do 
direito nesta tarefa:

“b) havendo alguma interpretação 
possível que permita afirmar-se a 
compatibilidade da norma com a 
Constituição, em meio a outras que 
carreavam para ela um juízo de 
invalidade, deve o intérprete optar 
pela interpretação legitimadora, 
mantendo o preceito em vigor.” 29 
Ainda, acerca do tema, colacionou a 

seguinte lição do mestre português 
JORGE MIRANDA:

“A interpretação conforme a 
Constituição não consiste tanto em 
escolher entre vários sentidos possíveis 
e normais de qualquer preceito, o que 
seja mais conforme a Constituição, 
quanto em discernir no limite – na 
fronteira da inconstitucionalidade 
– um sentido que, conquanto não 
aparente ou não decorrente de outros 
elementos de interpretação, é o sentido 
necessário e o que se torna possível 
por virtude da força conformadora da 
Lei Fundamental.” 30
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Novos modelos de gestão 
pública e os impactos sobre 
a função controle

globalização trouxe, nas 
últimas décadas, mudanças 
significativas que afetam 

as sociedades, os Estados e o setor 
econômico. Dentro desta perspectiva, 
o Estado tem um novo papel a 
desempenhar e, por conseqüência, 
surge a necessidade de adequação do 
aparelho estatal frente à nova realidade 
que se impõe. As administrações 
públicas, suas estruturas, funções 

e processos vigentes se tornaram, 
em muitos casos, incompatíveis 
com o novo contexto e as reformas 
tornaram-se inadiáveis. O controle, 
em seu sentido amplo, ou mais 
especificamente como uma função 
administrativa, é particularmente 
sensível a essas mudanças. Não 
ser ia  razoável  esperar  que se 
mantenha inalterado, sem perder 
sua razão de ser, diante das novas 

formas de gestão pública surgidas 
nas últimas décadas. Neste artigo 
abordaremos algumas mudanças 
que vêm ocorrendo recentemente 
na gestão pública e analisaremos 
aspectos da função controle e os 
impactos sofridos em face desta 
nova realidade que se apresenta, 
procurando identificar algumas 
perspectivas futuras apontadas pela 
literatura.

ndependentemente da orientação 
ideológica existente em um 
determinado contexto nacional, 

é razoável supor que a organização 
eficiente do Estado está diretamente 
relacionada com a realização dos objetivos 
de desenvolvimento dos Estados-nação. 

Podemos considerar a importância desta 
organização tanto na manutenção do 
Estado de direito quanto no fomento do 
crescimento econômico, principalmente 
por meio da disponibilização de serviços 
sociais e científicos exigidos pelas 
sociedades modernas.

A partir destas premissas, o objetivo 
deste artigo é fazer uma breve revisão de 
alguns aspectos do processo evolutivo 
dos modelos organizacionais do Estado, 
tomando como referência as mudanças 
no seu papel perante a sociedade e o 
conseqüente reflexo no exercício de 

Luciano Quintella
Técnico de Controle Externo – 6ª IGE
Mestrando em Administração Pública 
pela FGV - EBAPE
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As mudanças que vêm ocorrendo na gestão pública, aspectos da função controle e os 
impactos sofridos em face da globalização são abordados neste artigo do Técnico de 
Controle Externo do TCMRJ, Luciano Quintella.
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or força da necessidade de 
adequação estrutural do 
Estado, foram realizados 

diversos estudos baseados em reformas 
administrativas ocorridas nos últimos 
trinta anos. Em termos gerais, três 

suas funções. Neste sentido, são feitas 
algumas considerações e análises, 
mais especificamente sobre a função 
controle.

Prats I Catalá (2006) destaca que 
a globalização - definida como um 
processo de integração crescente das 
sociedades e economias em termos de 
bens, serviços, fluxos financeiros, idéias, 
normas, informações e pessoas -, tem 
gerado uma transformação significativa 
no papel e na estrutura dos Estados.

A exemplo do que aconteceu 
nas mais variadas áreas, os Estados 
ficaram situados entre duas realidades 
bem distintas. No nível internacional 
prevalece a padronização e integração 
dos diversos aspectos políticos, sociais, 
econômicos e tecnológicos. A autonomia 
dos Estados-nação neste nível é cada vez 
mais restrita e proliferam instituições 
multilaterais para definições de políticas 
públicas relacionadas ao comércio 
mundial, fluxo financeiro, meio 
ambiente, entre tantas outras. Já no nível 
sub-nacional, ocorre a diferenciação 
crescente nas necessidades sociais, 
nas tecnologias, grupos de interesse, 
e em tantos outros aspectos, tornando 
praticamente impossível a realização de 
políticas públicas por meio de um ente 
único que não compartilhe a formulação 
e a implantação das mesmas. Portanto, 
o questionamento do papel dos Estados 
ocorre tanto no nível internacional 
quanto no nível sub-nacional. Neste 
artigo, nos concentraremos neste último 
nível, ou seja, nos aspectos que trazem 
efeito na estrutura e na gestão pública 
dentro do Estado brasileiro.

In te rnamente ,  os  es tados -
nação passam por um processo de 
descentralização. O desenvolvimento 
nacional deixa de ser responsabilidade 
apenas dos governos nacionais que 
não podem prescindir da mobilização 

paradigma do “estado administrativo”, 
cuja burocracia era considerada uma 
expressão da racionalidade gerencial 
e legal, supostamente universais, 
garantindo a eficácia e eficiência da 
ação administrativa, assim como a 

coletiva nos níveis metropolitanos e 
regionais, mesmo que isto demande 
um certo esforço de articulação com 
estes diversos entes do próprio setor 
público.

O Estado já não pode pretender 
ser a única e exclusiva solução para 
todos os problemas da sociedade, 
embora permaneça o seu papel de 
instância decisiva e de articulador 
e integrador de uma rede composta 
por ele próprio, outras entidades 
públicas regionais e por organizações 
privadas e da sociedade civil, estas 
últimas assumindo funções públicas 
não-exclusivas do Estado. Por vezes, 
a necessária cooperação entre as 
entidades públicas e privadas torna 
difíceis de serem identificados os 
limites tradicionais de atuação de 
cada uma das partes.

O dinamismo e a complexidade do 
atual cenário mundial abre um espaço 
crescente para a discricionariedade 
na gestão pública. As normas legais 
dificilmente acompanham com precisão 
as mudanças que se apresentam e os 
administradores públicos precisam 
dar respostas aos problemas sociais 
urgentes que surgem a todo instante. 
Os controles tradicionais se mostram 
inadequados, enquanto aqueles 
voltados para resultados são mais 
complexos de se implantar e têm seus 
limites. As possibilidades de corrupção 
aumentam e geram a necessidade 
de novos arranjos institucionais que 
assegurem a transparência, o controle 
e a responsabilização dos políticos e 
dos burocratas.

É importante ressaltar que a 
constatação dessas tendências atreladas 
à globalização não significa que os 
Estados perdem seu papel de destaque 
na governabilidade, de certa forma até 
ampliam esse papel ao exercer a função 

de gestor das interdependências entre 
os desafios, atores e estratégias ao longo 
do eixo local-global, deixando de ser 
provedores universais e tornando-se 
catalisadores, mediadores e orientadores, 
evidenciando que as estruturas 
piramidais que caracterizaram o Estado 
idealizado a partir do século XVIII já não 
são adequadas em qualquer situação.

Dentro desta perspectiva de que o 
Estado tem um novo papel a desempenhar, 
surgem diversas demandas de adequação 
do aparelho estatal à nova realidade que 
se impõe. Estas adequações passam 
pelo questionamento de estruturas, 
funções e processos que se tornaram 
incompatíveis com o novo contexto. 
A função controle é particularmente 
sensível a essas mudanças e não 
seria razoável esperar que ela possa 
permanecer inalterada, sem perder sua 
razão de ser, diante das novas formas 
de gestão pública surgidas nas últimas 
décadas. Se o papel do Estado mudou e a 
administração pública vem se adaptando 
a este movimento, a função controle 
mudou ou deveria ter mudado para 
acompanhar o movimento. Neste artigo 
analisaremos alguns aspectos da função 
controle na administração pública 
em face das mudanças ocorridas nas 
últimas décadas, procurando identificar 
algumas perspectivas futuras apontadas 
pela literatura.

Nas próximas seções deste artigo, 
procuramos identificar algumas 
mudanças estruturais nos Estados e 
na sua gestão ocorridas nas últimas 
décadas. Buscaremos, ainda, abordar 
alguns aspectos desse movimento no 
que se refere às tentativas recentes de 
reforma do Estado brasileiro. Por fim, 
analisaremos mais especificamente 
os impactos e perspectivas da função 
controle frente ao novo contexto que 
se apresenta.

P
O CAMINhO ENTRE A ADMINISTRAçãO BUROCRáTICA E A GOVERNANçA

movimentos podem ser destacados: 
inicialmente ocorre a implantação de 
administrações burocráticas, seguida 
pela inclusão de conceitos gerenciais e, 
mais recentemente, de governança.

A partir dos anos 50-60, criou-se o 
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submissão plena das administrações 
públicas ao direito, criando assim os 
alicerces que sustentaram o estado 
democrático e social de direito (Prats 
I Catalá, 2006).

A burocracia descrita por Weber 
inspirou reformas administrativas 
até  meados da década de 70, 
sendo vista como uma exigência 
funcional da administração em uma 
sociedade moderna. À burocracia 
se atribuía uma superioridade 
técnica acima de qualquer outra 
forma de organização, em especial 
por fundar-se na racionalidade da 
norma, das finalidades, dos meios e na 
impessoalidade objetiva. Em termos 
ideais, a burocracia estabeleceria a 
separação clara entre os interesses 
públicos e privados, a promoção 
funcional baseada no mérito, a proteção 
estatutária dos agentes públicos contra 
ingerências políticas e sociais, a 
previsibilidade plena das ações pelo 
cumprimento fiel das normas e pela 
separação clara das funções ordenadas 
hierarquicamente.

É preciso ressaltar, entretanto, 
que diversas críticas foram feitas 
ao modelo burocrático, seja pela 
impossibilidade de extinguir a 
discricionariedade do administrador 

público, seja pelo desenvolvimento 
da idéia, por Herbert Simon, de que a 
racionalidade burocrática é limitada 
e não universal. Robert Merton foi 
pioneiro em estudos que identificaram 
disfunções da burocracia ao constatar 
que o rigor na observação fiel de 
normas e regras tende a subverter a 
real finalidade da organização, que 
deixa de perseguir seus objetivos finais 
para concentrar-se no formalismo 
da realização dos meios. Michel 
Crozier trata da impossibilidade 
de se erradicar poderes paralelos, 
regras informais e discricionariedade 
dos atos administrativos, além da 
dificuldade da organização adaptar-
se a novas situações não previstas, 
principalmente em um ambiente 
muito dinâmico.

 Na esfera política e jurídica, 
esse tipo de dominação racional 
corresponde à afirmação do princípio 
da legalidade, que não implica 
necessariamente em um sistema 
democrático, pois pode ser aplicado 
em um ambiente de autoritarismo 
político.

O  c u m p r i m e n t o  d e  u m a 
racionalidade jurídica formal não 
representa, necessariamente, uma 
racionalidade material, condicionada 

pelos valores de eficácia e eficiência 
que nem sempre estão em alinhamento 
com as normas vigentes (Garcia 
Pelayo, Albrow apud Prats I Catalá, 
2006). Portanto, é razoável supor que, 
na medida em que o ambiente se torna 
mais dinâmico e instável, maiores 
serão as disfunções causadas pela 
incompatibilidade entre a racionalidade 
das normas (normalmente estáveis) e a 
racionalidade material.

As necessidades cada vez mais 
diversificadas em uma sociedade 
complexa se opõem ao caráter 
centralizador e padronizador da 
burocracia e exigem a descentralização 
e participação de diversas outras 
organizações fora do estado, na 
formulação e implementação dos 
serviços. A idéia de um único modelo 
estrutural de organização faz cada 
vez menos sentido em um mundo 
que se transforma constantemente e 
necessita de soluções não só genéricas, 
mas também bastante segmentadas. A 
burocracia deixa de ser a resposta única 
e certa para qualquer organização, 
em qualquer ambiente, visto que a 
racionalidade nas organizações passa a 
estar mais relacionada à capacidade de 
adaptação às diversas contingências 
internas e externas.

O “new PubLiC management”

odas essas mudanças ocorridas 
nas últimas décadas do século 
XX motivaram a crise do 

modelo burocrático e levou à busca 
de alternativas que, em seu conjunto, 
ficaram conhecidas como a nova gestão 
pública ou “New Public Management” 
(NPM). A crise fiscal do estado, a crise de 
representatividade democrática, problemas 
de responsabilização na burocracia e 
o surgimento de novas tecnologias são 
fatores que criaram o ambiente propício 
para novas reformas estruturais na gestão 
pública (Prats I Catalá, 2006).

Até meados dos anos 90, surgem 
estudos que buscam aprimorar a 
organização e operação do estado. 
São propostas de desregulação, 
privatização,  descentralização 
e utilização do mercado como 

mecanismo orientador das reformas a 
serem introduzidas no setor público. 
Um exemplo é a teoria das falhas 
de estado, proposta pela Escola de 
Chicago, que tem Milton Friedman 
como seu principal representante. 
Osborne e Gaebler (1996) propõem 
mudanças para o setor governamental 
por meio do estabelecimento de 
metas e realização de objetivos, além 
de aplicar conceitos difundidos na 
iniciativa privada em lugar da adoção 
imparcial de regras visando o alcance 
da eqüidade.

O NPM se compõe de um conjunto 
de idéias, nem sempre consensuais, que, 
em tese, gerariam uma maior eficiência 
das organizações governamentais. São 
abordadas questões como orientação 
para resultados, flexibilidade, delegação 

e responsabilização dos gerentes. O 
NPM incorpora também diversos 
referenciais polêmicos e questionáveis: 
a imitação de modelos da gestão privada, 
a possibilidade de escolha pelo cidadão-
cliente do serviço público, a terceirização 
e a separação entre a formulação e a 
implementação das políticas públicas. 
Em relação a este último ponto, uma das 
propostas da nova gestão pública era o 
restabelecimento do controle político 
democrático sobre os agentes, pela 
redução das ambigüidades na delegação 
que recebem. Para tanto, seria necessário 
separar institucionalmente a concepção 
da execução das políticas públicas, 
estabelecendo entre os políticos e os 
gestores profissionais uma relação 
que ficou conhecida como “principal 
e agente”. 

T
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acham sob o controle de um único ator. 
Vários objetivos de governo são difíceis 
de serem determinados e ficam sujeitos 
a revisões de diversos atores do setor 
econômico e da sociedade civil.

A crescente percepção de que os 
governos não são os únicos atores 
das grandes questões sociais deixa 

O principal deve passar as 
definições claras de metas e objetivos 
a serem cumpridos pelo agente 
(especializado por área funcional), a 
quem cabe usar sua discricionariedade 
técnica apenas para determinar a 
melhor forma de alcançar os resultados 
predefinidos em um contrato de gestão 
ou agência. É importante notar que 
esta segmentação excessiva pode trazer 
problemas na realização de serviços que 
necessitem da intervenção de diversas 
organizações, sejam elas públicas 
ou não. Outro aspecto relevante é a 
mudança no que se refere ao controle 
e responsabilização dos gestores nesse 
contexto de maior discricionariedade 
técnica, exigindo a adoção de novos 
métodos de avaliação de desempenho, 
transparência e controle social.

As questões sociais no mundo 
contemporâneo são resultantes de 
diversos fatores que dificilmente são 
conhecidos de forma completa ou se 

A

claro que, para enfrentá-las de forma 
eficaz, são necessárias novas formas 
de realizar políticas públicas além 
daquelas já conhecidas. A literatura 
sobre o assunto trata da existência de 
uma crise nas formas tradicionais de 
regulação e considera que sua causa 
está relacionada com a aplicação 
inapropriada da racionalidade 
substantiva aos grandes problemas 
atuais. Em contraposição a essa 
racionalidade substantiva, se coloca 
a racionalidade procedimental, que 
considera apenas a possibilidade de 
redução da incerteza e assume que 
o conhecimento utilizado em um 
dado momento, por melhor que seja, 
é sempre parcial. Esta racionalidade 
procedimental é especialmente 
relevante para as situações em que 
os resultados não dependem da ação 
de um só governo, mas da ação entre 
várias unidades governamentais, o 
setor privado e a sociedade civil.

O CONCEITO DE GOVERNANçA

o final da década de 90, as 
limitações do NPM em resolver 
questões que envolviam 

re lações  in terorganizac ionais 
motivaram o surgimento do conceito 
de governança, que se funda na 
interação entre diversos níveis de 
governo e entre esses e as organizações 
empresariais e da sociedade civil (Prats 
I Catalá, 2006). É um conceito que pode 
ser utilizado na administração pública 
para qualificar as relações entre o 
Estado (políticos e burocratas), o setor 
privado (empresas e consumidores) 
e a sociedade civil  (cidadania 
organizada).

Em 2001, a Comissão Européia 
adotou a visão de que o modelo 
de governança por redes se adapta 
melhor ao contexto socioeconômico 
atual do que os modelos hierárquicos 
tradicionais,  dado o ambiente 
caracterizado por mudanças rápidas, 
pela fragmentação e por problemas 
de políticas interconectados e 
complexos.

A governança está relacionada 
à organização de uma estrutura 

de interdependência entre atores 
dos diversos setores, para que 
haja equilíbrio entre interesses 
sociais e privados na realização 
de objetivos de governo. Dado o 
caráter de complexidade, adaptação, 
flexibilidade e experimentação, 
inerente ao ambiente das redes de 
políticas públicas, não há que se falar 
em um único modelo de governança. 
As redes interorganizacionais são 
implementadas gradativamente, em 
um processo constante de ajuste 
específico ao contexto sócio-cultural 
existente. Neste sentido, há uma 
diferença fundamental em relação à 
NPM que tenta trazer um modelo pronto 
a ser implantado com adaptações 
locais. Na governança, os modelos são 
formados experimentalmente em um 
determinado contexto e, a partir desta 
realidade, é que se tenta entender a 
estrutura subjacente. Poderíamos dizer 
que o NPM é um conjunto de idéias 
em busca de uma realidade onde será 
aplicada, enquanto a governança é 
uma realidade constatada que busca 
uma elaboração teórica que tente 

representar suas principais estruturas 
e relações.

Milward & Provan (2000) destacaram 
que, apesar da governança ser um 
movimento verificado mundialmente, 
ainda há pouca evidência de que 
governos ou acadêmicos saibam 
exatamente como gerenciar estas 
novas formas de trabalho em rede. 
Entretanto, alguns aspectos já puderam 
ser observados por meio de um estudo 
de caso na prestação de serviços de 
saúde. Os autores verificaram que 
alguns elementos são importantes 
para que haja uma maior efetividade 
no estabelecimento e atuação das 
redes de governança. Em primeiro 
lugar, é falsa a idéia de que apenas 
a farta disponibilização de recursos 
seria suficiente para a realização 
dos objetivos pretendidos. Recursos 
são imprescindíveis, mas só fazem 
sentido quando vêm combinados com 
outros elementos organizacionais. Um 
segundo aspecto evidenciado foi o 
fato de que uma relação formal clara 
entre o governo e as demais entidades 
envolvidas (principal-agente), por 

Recursos são 
imprescindíveis, 
mas só fazem 

sentido quando vêm 
combinados com 
outros elementos 
organizacionais. 

“

”
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exemplo, aumenta a probabilidade de 
que a rede formada seja mais efetiva 
do que aquelas que não possuem esta 
estrutura de governança estabelecida. 
Outro ponto significativo refere-se 
ao governo produzir alguns serviços 
diretamente, aumentando a tendência 
de que ele se torne mais apto a realizar 
melhor o seu papel de “orquestração” 
da rede de provedores, visto que a 
assimetria de informação a respeito 
de custos de produção diminui e 
se evita manipulações indevidas 
por parte dos agentes. Também foi 
constatado que, sempre que possível, 
devem ser incentivadas as relações de 
longo prazo, pois há evidências de que 
estas favorecem o desenvolvimento 
da infra-estrutura de produção dos 
serviços, dão estabilidade aos sistemas 
e garantem preços melhores.

É importante ressaltar que, 
mesmo sendo evidente o aumento 
crescente nas funções do governo 
como facilitador e cooperador do 
Estado em rede (CASTELLS, 1996), 
isso não implica o abandono das idéias 
e práticas ligadas à NPM e mesmo da 
administração burocrática, mas sim 
complementá-las onde estes conceitos 
já se mostram inadequados (PRATS I 
CATALÁ, 2006).

Por se tratar de movimentos 
não excludentes e que, em muitos 
contextos, existem simultaneamente, 
diversos autores procuraram comparar 
os pressupostos da burocracia, do 
NPM e da governança, para melhor 
esclarecer alguns conceitos e possíveis 
influências ou antagonismos entre 
eles.

De uma maneira geral, as práticas 
burocráticas são mais previsíveis 
e estáveis ao longo do tempo se 
comparadas às formas de governança, 
dado que estas últimas pressupõem 
uma coordenação constante e 
trabalhosa das várias frentes de 
produção independentes. Por se 
tratar de um modelo adaptativo, 
a governança possibilita maior 
flexibilidade e experimentação do 
que a burocracia, que por definição 
é um modelo genérico e de aplicação 
universal. Entretanto, justamente por 

esta característica de menor rigidez e 
maior improvisação, a governança fica 
mais sujeita à ocorrência de problemas 
de assimetria da informação entre o 
governo e outras entidades envolvidas, 
além do risco destas entidades se 
organizarem para pressionar políticos 
eleitos a interferirem em disputas entre 
elas e o próprio governo (MILWARD & 
PROVAN, 2000). 

A questão do controle e da 
accountability não está bem resolvida, 
tanto no NPM quanto na governança. 
Quando comparadas ao modelo 
burocrático, o foco do controle no 
NPM e na governança se desloca dos 
meios para os fins. Teoricamente, o 
NPM tenta se apoiar nos mecanismos 
de mercado para garantir resultados 
adequados, enquanto a governança 
aposta no controle dos próprios 
participantes da rede, especialmente 
os representantes da sociedade civil. 
Em ambos os casos, têm-se elaborado 
contratos de gestão nos quais se 
busca definir resultados a serem 
alcançados. Entretanto, a dificuldade 
em se estabelecer os objetivos e metas 
de forma clara tem sido um ponto 
crítico para o desenvolvimento de 
instrumentos de controle que sejam 
efetivos e coerentes com estes novos 
modelos de gestão pública (PRATS I 
CATALÁ, 2006; PETERS & PIERRE, 
1998).

O  NPM supôs  que  todo  o 
desempenho poderia ser medido, 
bem como que o cidadão não se 
interessava em saber qual a natureza 
do ente que prestava o serviço público. 
Porém, após mais de uma década de 
implementação nos países de tradição 
britânica, os resultados indicam que 
os governos não são mais eficazes 
do que antes, o que se atribui a 
duas razões relacionadas à teoria da 
principal-agente: a dificuldade em 
se separar planejamento e execução 
e os problemas de coordenar ações 
interdepartamentais, normalmente 
necessárias na produção dos bens 
públicos atuais.

Prats I Catalá (2006) ressalta que 
este novo tipo de gerencialismo se 
evidenciou mais condizente às áreas 

empreendedoras do Estado, bastante 
reduzidas pela agenda do processo 
de privatização, do que às áreas 
regulatórias clássicas e de provisão 
de serviços em condições universais 
e eqüitativas. Nestas últimas, a 
burocracia weberiana ainda é bastante 
efetiva.

A percepção de que a governança 
é  u m a  r e a l i d a d e  n o  m u n d o 
contemporâneo não deve evitar 
um senso crítico sobre problemas 
consideráveis na adaptação a este 
novo modelo. Neste sentido, uma 
questão fundamental é a da relação 
potencialmente conflituosa entre 
democracia e governança. Se a 
democracia possui um fundamento 
no valor igual para todo indivíduo, do 
que decorre o fundamento político do 
direito a igual participação no processo 
político, quando se estabelecem 
alternativas à exclusiva vinculação 
dos representantes democráticos aos 
interesses gerais e se reconhece a 
necessidade de formular e implementar 
as decisões públicas em redes de 
interação, o ideal democrático exige, 
no mínimo, a inclusão simétrica nessas 
redes de todos aqueles interesses. Em 
muitos casos, as redes têm sido objeto 
de crítica ao serem consideradas 
estruturas de representação de 
interesses pouco transparentes e 
inacessíveis que ameaçam a realização 
legítima e democrática do interesse 
público.

Em termos gerais, podemos afirmar 
que uma rede de governança é função 
do contexto nacional no qual ela está 
inserida e é baseada no pluralismo e 
na cooperação entre os atores de fora e 
de dentro do governo. As distinções e 
segmentações propostas pelo NPM têm 
um fundo ideológico e não pressupõem 
adaptações contextuais, além de serem 
questionáveis do ponto de vista 
teórico e empírico, funcionam como 
um obstáculo à governança. Neste 
sentido, a aplicação generalizada dos 
elementos previstos no NPM em um 
determinado contexto pode dificultar a 
formação e a efetividade de iniciativas 
de governança em rede.
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O BRASIL FRENTE AOS NOVOS CONCEITOS DE GESTãO PúBLICA

Brasil não ficou imune às 
fortes mudanças geradas pela 
globalização e pelo surgimento 

dos novos conceitos de gestão pública 
nas últimas décadas. A Reforma do 
Aparelho do Estado de 1995 traz em 
sua conceituação uma série de idéias 
e práticas ligadas à NPM. Movimentos 
internos ocorridos neste período, como 
a democratização e desestatização, 
criaram o ambiente propício para a 
formação das redes de governança 
abrangendo as mais variadas formas 
de relacionamento entre os setores 
público, privado e da sociedade civil.

Com a Reforma, ocorre um processo 
de separação institucional entre a 
formulação e a execução das políticas 
públicas. Entretanto, várias instâncias 
supostamente responsáveis pela 
formulação das políticas mostraram-
se frágeis e não conseguiram cumprir 
seu papel, acarretando o acúmulo desta 
atividade nas agências (com recursos 
humanos e materiais mais qualificados) 
que, em tese, deveriam cuidar apenas 
da implementação das políticas.

A perspectiva da separação política-

administração, subjacente à NPM e 
ao plano da Reforma, representa um 
entrave na completa integração entre o 
Estado, setor privado e sociedade civil, 
dificultando manutenção da rede de 
governança. O mesmo aconteceu em 
relação à diferenciação institucional 
entre a elaboração e a implementação 
das políticas.

Esta dicotomia entre administração 
e política, resgatada conceitualmente no 
âmbito do NPM, tem sua aplicabilidade 
questionada no Brasil, um país que 
historicamente é marcado por uma 
correlação de forças que misturam 
questões políticas e administrativas. 
Na realidade, a literatura já demonstra, 
desde a década de 50, que esta separação 
não se comprova empiricamente, 
mesmo nos países anglo-saxões.

No que se refere aos movimentos 
c í c l i c o s  d e  c e n t r a l i z a ç ã o  e 
descentra l ização ,  houve  uma 
descentralização após a centralização 
promovida pela Constituição de 1988. 
Entretanto, a autonomia pretendida 
não foi alcançada devido à utilização de 
instrumentos de restrição orçamentária 

e financeira que resultaram na 
manutenção da dependência, em 
relação ao poder central, das autarquias, 
fundações e empresas estatais.

A desestatização e a democratização 
marcaram o processo em que o Estado 
privilegia a produção de bens pelo 
setor privado, dentro de uma lógica da 
economia de mercado, ou pelo terceiro 
setor, quando a lógica social se mostra 
a mais adequada. O papel do estado 
muda de produtor para provedor e são 
utilizados instrumentos de concessão, 
regulação e de parcerias com empresas 
privadas e/ou organizações sociais; 
segundo as características do bem 
a ser produzido e do público a ser 
atendido. 

Seguindo a tendência geral, o 
novo modelo de Estado brasileiro 
está mais voltado para a formação 
de redes de governança focadas na 
definição dos objetivos das políticas 
públicas e na articulação de soluções 
para implementá-las, reduzindo 
consideravelmente a produção 
exclusiva e direta, por parte do Estado, 
de bens e serviços sociais.

O

 razoável assumir o pressuposto 
de que a função controle sofra 
alterações diante das mudanças 

ocorridas no papel do Estado e das novas 
formas de gestão pública surgidas nas 
últimas décadas. Se o papel do Estado 
mudou e a administração pública vem 
se adaptando a este movimento, é 
esperado que a função administrativa 
de controle passe por mudanças 
para cumprir os requisitos que esta 
nova realidade apresenta e assim 
atenda aos anseios das sociedades 
nas democracias constitucionais. 
Nesta seção analisaremos alguns 
impactos sofridos pela função controle 
na administração pública, a partir 
das mudanças que vêm ocorrendo 
nas últimas décadas, assim como 
perspectivas futuras apontadas pela 
literatura.

Para Bresser Pereira (1998), 
toda sociedade utiliza uma série 
de mecanismos de controle para se 
organizar. Num enfoque institucional, 
são citados três mecanismos de controle 
fundamentais. O primeiro seria o 
Estado com seu sistema racional-legal. 
É o mecanismo mais geral de controle, 
pois estabelece os princípios básicos 
para que os demais mecanismos 
possam minimamente funcionar. No 
âmbito do Estado estão alguns papéis 
possíveis para a função controle: o 
controle como forma administrativa, 
o controle como forma política e 
o controle judiciário. O segundo 
mecanismo seria o mercado com seu 
sistema econômico que promove o 
controle por meio da competição. O 
terceiro mecanismo seria o controle 
social, exercido pela sociedade civil 

que se organiza na defesa de interesses 
particulares, de grupos ou gerais. 
Neste artigo, estamos interessados 
mais diretamente nos impactos que 
as mudanças na gestão pública vêm 
causando no controle administrativo 
e no controle social.

O  c o n t r o l e  c o m o  f u n ç ã o 
administrativa é tão antigo quanto 
a organização do trabalho e as 
instituições criadas, ao longo da 
história, para estabelecer formas de 
domínio sobre o trabalho e a produção. 
Tem como base uma visão ideológica 
na qual o homem necessita ter sua 
natureza permanentemente controlada. 
Essa seria a lógica do funcionalismo 
clássico que influenciou na forma 
de organização e de estruturação da 
Administração.

No início do século XX, com 
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o aumento da escala de produção, 
teóricos da administração, como 
Henri Fayol, relacionaram o controle 
como uma função administrativa 
fundamental. Surge então a Escola 
de Relações Humanas trazendo o 
conceito de autocontrole dos grupos 
sociais.  Em seguida, a burocracia 
é descrita por Weber, com base em 
seus estudos sociológicos sobre os 
mecanismos de controle e sua forma 
de dominação racional. No final do 
mesmo século, as teorias de Sistemas 
e Contingenciais, por tratarem as 
organizações como sistemas orgânicos 
amplamente interligados com o seu 
ambiente, ampliam a importância 
da função controle ao percebê-la 
não somente como a garantidora da 
conformidade entre o que foi previsto 
e o que foi realizado, mas também 
como uma fonte de alimentação do 
próprio sistema, fundamental para 
sua evolução e adaptabilidade das 
organizações ao ambiente externo em 
constante mudança. Por tudo isso, a 
função controle passa a ter um caráter 
ainda mais estratégico e é vista como 
essencial para a sobrevivência das 
organizações.

A origem do controle social 
coincide com o surgimento das 
primeiras democracias no Mundo e 
está relacionado com a participação 
e influência direta da sociedade 
nas atividades do Estado. Mais 
recentemente, com as novas tecnologias 
de informação e a crise de legitimidade 
e confiabilidade em relação aos 
Estados Nacionais, este conceito tem 
se mostrado cada vez mais oportuno e 
constatável na prática. A Constituição 
de 1988 adotou como princípio geral 
a cidadania e previu instrumentos 
concretos para seu exercício, via a 
democracia participativa.

Atualmente,  o  aumento da 
transparência e a divulgação quase 
que instantânea dos atos e fatos da 
administração pública possibilitam 
o aumento do controle direto por 
parte da sociedade, muitas vezes 
causando conflitos ou incômodos em 
um Estado cujo modelo estrutural 
ainda encontra-se em fase de adaptação 

à nova realidade. Novos instrumentos 
legais foram colocados à disposição do 
controle social, que pode ser realizado 
na forma de representações e denúncias 
aos órgãos de controle do próprio 
Estado ou diretamente, por meio de 
ações populares ajuizadas junto ao 
Poder Judiciário.

O controle social também se 
manifesta por meio da criação de 
instâncias consultivas ou decisórias 
que  envolvam a  par t ic ipação 
institucionalizada da sociedade 
organizada. No final dos anos 70 os 
primeiros conselhos comunitários 
foram criados para atuarem junto à 
administração municipal e, a partir 
dos anos 80, surgiram conselhos 
populares e os conselhos gestores 
institucionalizados para serem 
instrumentos mediadores na relação 
entre a sociedade e o Estado. Um 
número crescente de estruturas 
colegiadas passou a ser exigência 
constitucional e legal nos diversos 
níveis da administração pública 
(federal, estadual e municipal) e 
nas mais variadas ações, serviços 
públicos (saúde, educação, cultura, 
meio ambiente, defesa do consumidor, 
patrimônio histórico-cultural, etc.) e 
interesses sociais específicos (crianças 
e adolescentes, idosos, mulheres, etc.) 
(GOHN, 2008).

Ao se abordar o controle na 
administração pública, é importante 
destacar o papel das entidades de 
f iscal ização superiores (EFS), 
normalmente vinculadas ao Poder 
Legislativo e auxiliando-o tecnicamente 
no exercício do controle externo dos 
demais Poderes. É possível afirmar que 
a função destas entidades permeia os 
diversos tipos de controle mencionados, 
seja o controle administrativo, o 
controle político ou até mesmo o 
controle social.

E m  t e r m o s  d e  c o n t r o l e 
administrativo, tais entidades possuem 
atribuições constitucionais de auxílio 
ao Congresso Nacional na fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial dos órgãos 
e entidades da administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas; 
tendo como base os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

No que se refere ao controle 
político, entendido aqui como o 
controle exercido sobre os atos dos 
gestores públicos pelo Poder Legislativo 
(Instituição política constituída de 
representantes eleitos pelo povo), as 
EFS atuam indiretamente, por meio 
do apoio técnico que é dado para o 
adequado exercício deste controle.

Em relação ao controle social, 
vale lembrar que a apresentação de 
representações por parte de autoridades 
e de denúncias por parte dos cidadãos 
é  normalmente aceita em todas as 
EFS, por meio das quais são iniciados 
procedimentos de investigação.

Em termos gerais, embora a atuação 
das EFS esteja relacionada com as 
tradições e o ordenamento jurídico 
específicos de cada Estado-nação, é 
possível afirmar que esta transita pelos 
diversos tipos de papéis cabíveis à 
função Controle, seja de forma direta 
ou indireta.

Tomando como pressuposto que 
o caráter discricionário está cada 
vez mais presente na administração 
pública, dado que os regulamentos não 
conseguem acompanhar a dinâmica 
de um mundo em constante mudança 
e com problemas mais complexos e 
multifacetados a serem resolvidos, 
os controles tradicionais se mostram 
inadequados ou pouco efetivos na 
garantia da adequada aplicação dos 
recursos públicos. As novas formas 
de controle por resultados ainda 
estão sendo experimentadas e têm 
seus limites. Este contexto apresenta, 
de um lado, um maior espaço para 
corrupção e baixo desempenho e, 
de outro, a demanda das sociedades 
democráticas por instituições que 
assegurem maior transparência, 
controle e responsabilização dos 
políticos e administradores.

Domenech (2005) chama atenção 
para a importância da existência de 
um arcabouço institucional (legislação 
e instituições) que dê as garantias 
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o suficientes para uma adequada 
realização dos novos modelos de 
gestão pública. Neste sentido, o autor 
ressalta que, de uma maneira geral, 
as reformas mais recentes trataram 
fortemente dos aspectos normativos 
e de regulação, deixando em segundo 
plano a adequação das instituições que 
deveriam cuidar do cumprimento da 
legislação:

“Em outras  palavras ,  se  a 
administração da justiça não funciona, 
a legislação pouco serve: se o poder 
executivo, o legislativo e o judiciário não 
funcionam com absoluta independência, 
é praticamente impossível que a 
legislação tenha um resultado útil.” 
(DOMENECH, 2005, p. 89)

No Brasil, a Reforma do Aparelho 
de Estado de 1995 buscou o ajuste 
fiscal e algum nível de mudança 
institucional por meio de modificações 
na cultura organizacional e na estrutura 
de controle. O ideal seria um Estado 
menos executor e produtor de bens 
e serviços e mais indutor e regulador 
do desenvolvimento, que garantisse o 
caráter democrático da administração 
oferecendo serviços orientados para 
o cidadão-cliente e mecanismos de 
responsabilização do servidor público 
pelos seus resultados.

A idéia subjacente à reforma era a 
separação estrutural entre a formulação 
de políticas e sua execução. Esse 
conceito foi expresso na prática por 
meio da proposta de definição de 
quatro setores a serem estabelecidos na 
máquina pública. O núcleo estratégico, 
ocupado por políticos e servidores de 
alto nível, envolveria o uso do Poder 
do Estado e suas atividades exclusivas 
relacionadas ao processo de formulação 
das políticas públicas. Um segundo 
setor, ocupado pelas agências executivas 
e reguladoras administrativamente 
autônomas, também estaria envolvido 
com o poder e as atividades exclusivas 
do Estado, porém aquelas relacionadas 
à implementação das políticas. Um 
outro setor, ocupado por empresas 
públicas não-estatais, contempla os 
serviços não exclusivos do Estado, 
no qual figurariam, por exemplo, 
museus, centros de pesquisa, hospitais 

e universidades. Por último, a produção 
de bens e serviços para o mercado, 
setor no qual estariam as empresas que 
deveriam ser privatizadas (BRESSER 
PEREIRA, 2006).

Esta mudança estrutural gera 
reflexos significativos em termos de 
controle. As novas relações entre 
o governo, agências autônomas e 
empresas não estatais pressupõem 
uma descentralização e autonomia 
incompatíveis com o modelo tradicional 
de controle. Smullen (2003), a partir da 
análise de documentos publicados 
pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômicos (OCDE), 
observou que o termo autonomia vem 
ganhando conotação exageradamente 
posi t iva  e  sendo considerado 
fundamental no desenvolvimento de 
estruturas voltadas para o desempenho, 
notadamente em organizações do setor 
público nas décadas de 1980 e 1990. 
Entretanto, diversos governos já vêm 
constatando problemas consideráveis 
em se equilibrar as questões de 
autonomia, accountability e controle. 

Rezende (2004), de certa forma, 

confirma que as análises de Domenech 
(2005) e Smullen (2003) são válidas 
para o caso brasileiro ao observar um 
descompasso entre as reformas no 
setor público e os ajustes necessários 
na matriz institucional, incluindo 
os seus mecanismos de controle. O 
Brasil, seguindo o padrão das reformas 
administrativas mundiais, tenta sair 
de um contexto caracterizado por 
organizações centralizadas, inflexíveis 
e voltadas para as normas. A autonomia 
foi vista como uma espécie de 
remédio capaz de curar as disfunções 
da burocracia e possibilitar maior 
flexibilidade para melhor atendimento 
às demandas do público.

Se, por um lado, a autonomia traz 
maior flexibilidade, por outro acarreta 
sérios problemas de controle. Este é 
justamente o dilema nas iniciativas 
de descentralização: qual a medida 
certa entre dar autonomia e controlar 
organizações autônomas? Este dilema 
se reflete nos dois objetivos básicos 
da própria reforma administrativa. 
O objetivo do ajuste fiscal pressupõe 
maior controle burocrático para se 
reduzir gastos e o objetivo da mudança 
institucional pressupõe menor controle 
para que se alcance maior flexibilidade 
na administração pública. Outro aspecto 
ressaltado por Rezende (2004) é que a 
descentralização e autonomia acarretam 
necessariamente em problemas de 
descompassos entre formulação e 
implementação de políticas e de 
coordenação das atividades, com 
conseqüentes reflexos nos gastos 
públicos e no equilíbrio fiscal.

Os novos mecanismos de controle, 
accountabili ty  e exigências de 
performance não eram claros no 
âmbito da reforma de 1995, seja para as 
organizações do setor público ou para 
as organizações da sociedade civil. Este 
aspecto se reflete na precariedade dos 
critérios de avaliação e desempenho 
que raramente eram estabelecidos 
e, quando muito, ficavam restritos à 
mensuração da eficiência, sem alcançar 
a aferição do impacto social das ações 
realizadas.

Como a burocracia estava mais 
direcionada para os meios e não 
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para os resultados, a opção pela 
dependência prevaleceu e se refletia 
na resistência interna das próprias 
organizações a mudanças vindas de 
cima. Por conseqüência, as iniciativas 
de descentralização e ampliação da 
autonomia das organizações, sejam 
elas estatais ou da sociedade civil, 
enfrentaram problemas, mantendo um 
contexto de dependência em relação ao 
governo central.

Em termos de controle social, 
Pimenta (1998) destaca que ainda 
há uma lacuna que impede que os 
cidadãos venham a desempenhar um 
papel mais relevante na tomada de 
decisões sobre as políticas públicas e 
na fiscalização do uso dos recursos, o 
que aumentaria a legitimidade da ação 
do Estado pela maior aproximação e 
controle direto por parte da sociedade 
civil. Esta lacuna, caracterizada pela 
incapacidade da população de exercer 
um controle social efetivo sobre as 
instituições públicas, tem origens 
históricas e culturais marcadas pelo 
autoritarismo e pelo paternalismo. A 
redemocratização e o reforço da noção 
de cidadania pela população apontam 

para perspectivas mais promissoras no 
médio e no longo prazo.

Dentro de uma análise mais 
a m p l a ,  e n v o l v e n d o  d i v e r s o s 
países pertencentes à OCDE, Prats 
I Catalá (2006) observou que as 
reformas foram impulsionadas não 
somente pela eficiência, traduzida 
na descentralização, na avaliação 
de desempenho, na liberdade de 
escolha pelos usuários dos serviços, 
pela separação entre o prestador 
dos serviços e sua regulamentação, 
pela transformação de empresas 
públicas em empresas privadas e 
pela cooperação entre organizações 
públicas e privadas, mas também 
pela responsabilização do gestor 
público, cujas estratégias incluíram, 
dentre outras, a ampliação do poder 
e influência para os governos locais, 
o fortalecimento do papel dos 
parlamentares no controle do governo 
e dos processos administrativos, 
a melhora da informação pública 
e incremento da transparência, 
o desenvolvimento de técnicas 
e  ins t i tu ições  de  democrac ia 
participativa e maiores poderes para 

as instituições voltadas para a defesa 
dos interesses públicos.

Há que se destacar, entretanto, 
dois pontos críticos que o NPM 
traz em termos de controle  e 
responsabilização. Em primeiro 
lugar, a teoria principal-agente e 
sua pretendida separação entre 
formulação e execução das políticas 
públicas podem dar margem para 
que o principal se exima de qualquer 
responsabilidade a respeito de 
eventuais falhas na implementação 
dos programas,  diminuindo o 
grau de responsabilização política 
democrática almejada pela sociedade. 
Um segundo aspecto a ser considerado 
é que a ânsia de se criar os meios 
necessários para que se tenha 
avaliações por resultados tem gerado 
uma segmentação excessiva das 
atividades em agências executivas, 
contrariando uma realidade que indica 
que a maior parte dos bens e serviços 
públicos raramente dependem de 
apenas um único órgão, mas sim 
da coordenação e colaboração entre 
diversos agentes públicos, privados 
e da sociedade civil.

 este artigo foram abordadas 
m u d a n ç a s  q u e  v ê m 
o c o r r e n d o  n o  c e n á r i o 

mundial, os impactos no papel 
dos Estados e os novos modelos de 
gestão pública que estão surgindo. 
Ficou evidenciada a importância 
de se reforçar as capacidades 
institucionais nas administrações 
públicas para torná-las mais aptas 
a desempenhar novas funções 
que estão sendo demandadas, 
notadamente no desenvolvimento 
de novos instrumentos para controle 
e accountability para um Estado 
mais gerencial e envolvido em 
redes de relacionamento com o 
setor econômico e com a sociedade 
c iv i l .  Para  que  a  governança 
fortaleça e legitime a autoridade 
democrática, é necessária uma 
renovação institucional (legislação 
e instituições), considerando-se a 

nova realidade e os conseqüentes 
desafios dela decorrente.

Es t amos  v ivendo  em uma 
sociedade baseada na informação. 
Nossos processos produtivos e 
demais relacionamentos configuram 
verdadeiras redes informacionais, 
uma realidade observada, mas 
ainda pouco entendida. Nesse 
e m a r a n h a d o  d e  n o v i d a d e s  e 
incertezas, as organizações que 
cuidam do controle administrativo 
precisarão repensar seus métodos 
e técnicas de atuação. Talvez a 
própria evolução das tecnologias 
de  in fo rmação ,  que  pe rme ia 
todas essas mudanças recentes, 
ofereça novas possibilidades para 
a realização das funções voltadas 
para o controle administrativo, seja 
no aprofundamento das análises já 
realizadas tradicionalmente, seja na 
tentativa de ir além da mera aferição 

de conformidade e eficiência, 
alcançando aspectos relacionados 
aos impactos das políticas públicas 
e sua efetividade na melhoria das 
condições sociais.

Informação é  fundamenta l 
no processo de controle.  Este 
se configura,  basicamente,  na 
comparação entre informações que 
indiquem as condições vigentes 
de  um de te rminado  ob je to  e 
informações que representem um 
determinado critério, modelo ou 
padrão que deve ser atendido. 
Portanto, se as mudanças vêm 
no sentido de melhorar o fluxo 
de informações, cria-se, em tese, 
um ambiente mais favorável para 
o controle, embora com algumas 
mudanças importantes de enfoque, 
ou seja, menos burocrático e mais 
gerencial. Nesse cenário, o foco 
do controle muda de tarefas e 

CONCLUSãO
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procedimentos para processos e 
resultados.

Em termos gerais, é possível 
a f i rmar  que as  mudanças  nos 
processos de organização social e 
econômica têm efeito sobre a forma 
e o objeto do controle como função 
administrativa. Desconsiderar este 
fato equivale a manter a estrutura 
de controle posicionada de forma 
inadequada, tornando-a pouco eficaz 
ou efetiva diante da nova realidade 
que se apresenta. Esta idéia fica clara 
na própria Constituição Federal que 
estabelece, no art. 70, a previsão 
para que sejam feitas avaliações de 
natureza operacional, cujo objeto 
fundamental  es tá  muito  mais 
atrelado à questão da efetividade das 
ações do que o mero cumprimento 
formal dos requisitos burocráticos 
tradicionais.

Es ta  impor tan te  d imensão 
atribuída ao Controle Externo, 
reflexo de uma demanda legítima 
da sociedade por mais accontability, 
deverá motivar as EFS a desenvolverem 
novas estruturas, tecnologias de 
controle e procedimentos voltados 
para  a  aval iação  de  Pol í t icas 
Públicas e a avaliação operacional da 
administração pública, contribuindo 
positivamente para um melhor 
funcionamento do aparelho estatal.

Há que se ressaltar o imenso 
potencial do controle social como 
um instrumento efetivo a serviço 
da  democracia .  Embora  a inda 
ex i s t am no  Bras i l  p rob lemas 
sérios neste campo, oriundos de 
limitações históricas em termos 
de participação popular, este tipo 
de controle vem ganhando força 
e já está claramente definido na 

Carta Constitucional. As próprias 
EFS têm manifestado interesse 
em compar t i lha r  e s fo rços  no 
sentido de melhor aproveitar as 
ações de controle e fiscalização 
realizadas no âmbito da Sociedade 
Civil. Nenhuma outra forma de 
controle,  realizada no interior 
do Estado, dispõe dos recursos 
e da abrangência que a própria 
sociedade organizada pode oferecer 
neste tipo de atividade. Somente ela 
pode se fazer presente em todos os 
locais de um país continental como 
o Brasil, além de contar com maior 
independência e legitimidade na 
defesa do interesse público. Há um 
longo caminho a ser percorrido no 
sentido de fortalecer a participação 
popular e facilitar os meios de 
acesso e a troca de informações 
entre a sociedade civil e o Estado.
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Control administrativo 
en Argentina

n  E s t a d o  p u e d e  s e r 
monárquico o republicano, 
liberal o dirigista, religioso o 

laico, pero no puede ser a-moral. Un 
Estado moralmente aséptico no tendría 
la más mínima posibilidad de subsistir 
porque no sería otra cosa que un campo 
de batalla donde se oculta el botín 
reservado a la rapiña del más fuerte. 
Todo Estado reposa sobre un sistema 
de valores en el cual, como mínimo,  
se anotan el imperio del derecho (la 
proscripción de la arbitrariedad y el 
autoritarismo), el respeto recíproco 
e igualitario de sus habitantes, la 
tolerancia de las ideas, el fomento 
de la libertad responsable y –último 
pero absolutamente fundamental- la 
honestidad de sus gobernantes. Esta 
condición impone la presencia de un 
sistema de control público adecuado 

y un régimen claro de responsabilidad 
de los gobernantes.

Todo método de control del gasto 
público constituye un procedimiento 
para determinar si una determinada 
actividad se ajusta al régimen 
normativo que la regula, con el fin 
de asegurar la eficacia del derecho 
positivo y el respeto de los valores 
que lo sostienen. No es otra cosa que 
un mecanismo esencial para que 
las autoridades rindan cuentas del 
manejo de fondos a quienes los han 
elegido democráticamente. Se trata 
de la implementación de medidas 
destinadas a corregir, y en su caso 
sancionar, el error administrativo 
y, fundamentalmente, a prevenir y 
penalizar los actos de corrupción de 
los gobernantes. 

En Argentina el sistema político 

representa t ivo  y  republ icano 
adoptado por la Nación y por las 
autonomías provinciales, impone la 
responsabilidad de los funcionarios y 
la publicidad de sus actos. Un Estado 
que maneja sumas enormes para 
la construcción de obras públicas, 
para la prestación de servicios y para 
la actividad de fomento, requiere 
emplear regímenes sofisticados de 
control de la inversión y de los gastos 
públicos. Se trata de un principio 
político-jurídico: quien administra 
un patrimonio ajeno está obligado 
a rendir cuentas de sus actos y del 
resultado de su gestión.

Como es lógico los mecanismos 
de control administrativo existen 
en Argentina desde antes de la 
organización nacional. En el Siglo 
XV los Reyes Católicos establecieron 

Carlos Botassi
Professor Titular da Universidade 
de La Plata - Argentina

U
1. INTRODUCCIóN

Na Argentina, o sistema político adotado pela Nação e pelas províncias autônomas impõe 
a responsabilidade dos funcionários e a publicidade de seus atos. Um estado que maneja 
enormes somas para a construção de obras públicas, para a prestação de serviços e para a 
atividade de fomento, requer o emprego de regimes sofisticados de controle. Trata-se  de um 
princípio político-jurídico: quem administra um patrimônio alheio está obrigado a prestar 
contas de seus atos e do resultado de sua gestão.
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omo se sabe la República 
Argentina, al igual que Brasil, 
posee un sistema federal de 

gobierno. Esto hace que coexista la 
Administración Central junto a las 
correspondientes a 23 provincias y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Esas 25 jurisdicciones poseen 
notas comunes y también diferencias. 
En este apartado describiremos el  
sistema del Poder Central y en los 
siguientes daremos noticia de la 
regulación existente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las 
provincias.

Siguiendo el modelo español 
el Estado Central originariamente 
confió el control al Tribunal de 
Cuentas de la Nación hasta su 
reemplazo en 1993 por la Sindicatura 
y la Auditoría General.

La Constitución Nacional prevé 
un régimen de control parlamentario 
del gasto al examinar el Congreso 
la cuenta de inversión que le envía 
el Presidente de la República. Su 
artículo 75 inc. 8º dispone:

 “Corresponde al Congreso fijar 
anualmente el presupuesto general 
de gastos y cálculo de recursos de 
la administración nacional, en base 
al programa general de gobierno 
y al plan de inversiones públicas 
y aprobar o desechar la cuenta de 
inversión”.

Fue precisamente el Congreso 
N a c i o n a l  q u i e n  r e g u l ó  l a 
administración financiera y los 
sistemas de control del sector 

público nacional. Actualmente rige 
la Ley 24.156 de 1993, originada en 
un proyecto del P.E. en cuyo mensaje 
de elevación se señalaron sus 
ambiciosos objetivos: perfeccionar 
el sistema republicano de gobierno; 
consolidar la práctica democrática; 
instrumentar una nueva barrera 
para la corrupción y transparentar el 
empleo de los recursos estatales. 

El control “interno” (aquel en el 
cual el auditor se encuentra dentro de 
la entidad a controlar) fue asignado 
por la Ley 24.156 a la Sindicatura 
General de la Nación, mientras el 
control “externo” (llevado a cabo 
por un auditor independiente, sin 
relación jerárquica con el ente 
controlado) quedó confiado a la 
Auditoría General de la Nación. Todo 
el sistema apunta a lograr que el 
Poder Administrador, al desarrollar 
sus esenciales funciones, respete 
estrictamente las tres “E”: ética, 
economía y eficacia.

La Sindicatura General de la 
Nación es una entidad autárquica 
con personalidad jurídica propia, 
dependiente del Presidente de la 
Nación quien designa a su titular: 
el Síndico General de la Nación. 
Esta relación jerárquica priva de 
independencia al organismo y ha 
hecho que la Procuración del Tesoro 
entienda que no corresponde a la 
Sindicatura el control del propio 
titular del Poder Ejecutivo.

La labor que realiza la Sindicatura 
es integral ya que abarca aspectos 
presupuestarios, patrimoniales, 
f inanc ie ros  y  de  ges t ión .  Le 

compete el control interno de las 
jurisdicciones que componen el 
Poder Administrador, al igual que 
los organismos descentralizados 
y empresas estatales. Ese control 
puede ser  “previo”  cuando se 
analiza la validez de un futuro acto 
administrativo de disposición de 
fondos. Y se transforma en control 
“posterior” cuando examina la 
legalidad de una conducta económica 
pasada.

La Sindicatura dicta y aplica 
normas  de  cont ro l  in te rno  y 
supervisa su acatamiento.  Es el 
órgano responsable de mantener el 
control del sistema de precios testigos 
en las contrataciones estatales e 
interviene en los procedimientos 
de renegociación de contratos 
de obra pública en ejecución. 
También examina el desempeño 
de los organismos que tienen a 
su cargo operaciones financieras, 
i n f o r m a n d o  r e s p e c t o  d e  l o s 
eventuales apartamientos respecto 
de las normas legales y técnicas. Se 
discute si tiene competencia para 
controlar al Banco Central y al Banco 
de la Nación Argentina, ya que 
ambos poseen sus propios regímenes 
de control de gestión.

La Auditoría General de la 
N a c i ó n ,  c o n s t i t u y e  u n  e n t e 
autárquico en el ámbito del Poder 
Legislativo. Asiste técnicamente 
al Congreso para que éste pueda 
realizar el control externo y posterior 
que le reserva el transcripto inciso 
8º del art. 75 CN. 

Su Presidente, es nombrado por 

2. ESTADO FEDERAL. SINDICATURA GENERAL DE LA NACIóN y AUDITORíA GENERAL DE LA NACIóN

C

en España las Contadurías Mayores 
de Hacienda y las Contadurías de 
Cuentas. Las primeras administraban 
los caudales públicos y las segundas 
controlaban sus rendiciones de 
cuentas. El Rey Felipe II (1527-1598) 
dispuso el funcionamiento de los 
primeros Tribunales de Cuentas en 
la América Española, dependientes 
del Consejo de Indias, integrados 
por tres contadores cada uno. El 

mandato del Rey de España obligaba 
a rendir cuentas a toda autoridad 
virreinal que cesara en su cargo, 
asumiendo un trámite de justificación 
de gastos que se denominaba “juicio 
de residencia”. Todavía hoy algunas 
constituciones provinciales, como la 
de Tierra del Fuego de 1991, prohíben 
a los ex funcionarios abandonar la 
provincia hasta después de cuatro 
meses  “por estar sometidos a juicios 

de residencia”. Tres siglos más tarde se 
sancionaron normas específicas para 
los territorios de ultramar, destinadas 
a asegurar el manejo honesto de los 
recursos, como la Real Ordenanza de 
Intendentes para el Virreinato del Río 
de La Plata de 1782, considerada una 
auténtica Constitución  política y cuyas 
disposiciones influyeron en el derecho 
positivo posterior a la Independencia 
que comenzó gestarse en 1810. 
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el Congreso a propuesta del principal 
partido de oposición, es asistido por 
seis auditores generales designados 
tres por la Cámara de Senadores y 
tres por la Cámara de Diputados. 
Sus mandatos duran ocho años y se 
renuevan por mitades cada cuatro.

Aunque fue creada por la citada 
Ley 24.156, y comenzó a funcionar 
en el año 1993, la reforma de 1994 le 
confirió a la Auditoría General rango 
constitucional. 

El artículo 85 de la Constitución 
N a c i o n a l  r e s u l t a  s u m a m e n t e 
descriptivo al establecer:

“El control externo del sector 
público nacional en sus aspectos 
p a t r i m o n i a l e s ,  e c o n ó m i c o s , 
f inancieros  y  operat ivos ,  será 
una atribución propia del Poder 
Legislativo. El examen y la opinión 
del  Poder  L egis lat ivo  sobre  e l 
desempeño y situación general de 
la Administración Pública estarán 
sustentados en los dictámenes de 
la Auditoría General de la Nación. 
Este organismo de asistencia técnica 
de l  Congreso ,  con  autonomía 

funcional, se integrará del modo 
que establezca la ley que reglamenta 
su creación y funcionamiento, que 
deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de los miembros de cada 
Cámara. El presidente del organismo 
será designado a propuesta del 
partido político de oposición con 
mayor número de legisladores en 
el Congreso. Tendrá a su cargo 
el control de legalidad, gestión y 
auditoría de toda la actividad de la 
administración pública centralizada 
y descentralizada, cualquiera fuera 
su modalidad de organización, y 
las demás funciones que la ley le 
otorgue. Intervendrá necesariamente 
en el trámite de aprobación o rechazo 
de las cuentas de percepción e 
inversión de los fondos públicos”.

La Auditoría realiza el examen 
de registros contables y evalúa la 
consistencia de su información, el 
fiel cumplimiento de los reglamentos 
y políticas del Estado y la eficacia 
de los programas en ejecución. 
Sus dictámenes son remitidos al 
ministerio objeto de la auditoría, 

al Jefe de Gabinete de Ministros y 
a la Comisión Parlamentaria Mixta 
Revisora de Cuentas.

De acuerdo a  los  términos 
amplios del artículo 85 CN y a 
las propias disposiciones también 
generosas de la Ley 24.156, la 
Auditoría no se limita a  revisar la 
legalidad de la conducta oficial sino 
que se pronuncia igualmente sobre 
la eficacia de la administración 
de los recursos estatales de cara 
a las metas políticas propuestas. 
Así por ejemplo, en su calidad de 
auditor externo independiente, 
examina el grado de cumplimiento 
de los proyectos financiados por 
organismos internacionales  al 
igual que la ejecución de contratos 
públicos de significación económica, 
incluyendo el control de las empresas 
privadas concesionarias de servicios 
públicos y los entes reguladores 
de los mismos. También analiza 
la evolución de la deuda pública 
nacional y dictamina sobre los 
estados contables del Banco Central 
de la República Argentina.

3. CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES

a Ciudad de Buenos Aires, 
que posee un status diferente 
a las provincias pero goza 

igualmente de autonomía según 
el artículo 129 de la Constitución 
Nacional, desarrolla un sistema 
de control similar al vigente en la 
Nación, a cargo de dos organismos 
de idéntica denominación que los 

existentes en el orden nacional: la 
Sindicatura General dependiente del 
Poder Ejecutivo y la Auditoría General 
vinculada al Poder Legislativo. 

Según el artículo 133 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la Sindicatura realiza 
el “control interno, presupuestario, 
contable financiero, económico, 

patrimonial, legal y de gestión 
en todas las jurisdicciones que 
componen la administración central 
y descentralizada”.

Por su parte, la Auditoría General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “ejerce 
el control externo del sector público” en los 
mismos aspectos que la Sindicatura (art. 
135 de la citada Constitución).

L

4. ESTADOS LOCALES O PROVINCIAS. LOS TRIBUNALES DE CUENTAS

emos visto que en materia 
de control externo el Estado 
Nacional y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se han volcado 
al sistema anglo-norteamericano 
que establece la existencia de una 
Auditoría que depende del Poder 
Legislativo. Por su parte las provincias 
o Estados locales han seguido al 
modelo francés (Cour de Comptes), 
italiano (Corte di Conti) y español, 

con base en órganos “extra-poder” o al 
menos independientes de todo poder 
constituido. Se trata de entes previstos 
en las constituciones locales que 
reciben el nombre de “Tribunales de 
Cuentas”. En otras palabras: mientras 
la Nación Argentina, a partir de 1993, 
estructuró el control financiero en base 
a los dos organismos antes descriptos 
(Sindicatura y Auditoría General), 
los Estados locales mantuvieron la 

organización del sistema colonial 
español. Se trata de una herencia 
común en Iberoamérica ya que tanto 
la Constitución Portuguesa de 1976, 
como la Carta Española de 1978, 
instituyen al Tribunal de Cuentas 
como un órgano independiente de 
fiscalización y juzgamiento de las 
cuentas. 

Los Tribunales de Cuentas, 
previstos en las constituciones 

H
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5. CONCLUSIONES

a lucha contra la corrupción 
es el mayor desafío que 
enfrenta todo sistema de 

control estatal. El “Primer encuentro 
de Jefes de Gobierno de Estados 
Iberoamericanos” (Guadalajara, 
Méjico, 1990) consideró el tema del 
control de la gestión pública iniciando 
el camino hacia la “Convención 
Interamericana contra la Corrupción” 
que se firmaría en Caracas seis años 
después. Como una evidencia de 
la mala calidad institucional de 
nuestras naciones iberoamericanas, 
varios presidentes que participaron 
d e  a q u e l l a  r e u n i ó n  c u m b r e 
soportaron luego procesos penales 
y algunos resultaron destituidos: 
Carlos Menem (Argentina), Fernando 
Collor de Mello (Brasil), Felipe 
González (España), Carlos Salinas de 
Gortari (Méjico), Andrés Rodríguez 
(Paraguay), Alberto Fujimori (Perú), 
J oaqu ín  Ba lague r  (Repúb l i ca 
Dominicana) y Carlos Andrés Pérez 
(Venezuela). 

Resulta justo reconocer que 
n o  s e  t r a t a  d e  u n  p r o b l e m a 
exclusivo de Iberoamérica. Durante 
y  d e s p u é s  d e  s u s  m a n d a t o s 
afrontaron graves acusaciones de 
corrupción Margaret Tacher, Silvio 
Berlusconi, Jacques Chirac, Bill 
Clinton, y un largo etcétera. Según 
“Transparencia Internacional”, a 
fines de 2005, sobre 160 países 
examinados casi el 50% presentan 
graves problemas de corrupción 

L a la que se considera una causa 
provocadora de pobreza. El número 
36, septiembre 2007, de la Revista 
TCMRJ, en su sección Vale a pena 
ler de novo, resulta muy ilustrativo 
al destacar el caracter universal 
del problema, apenas diferenciado 
por la magnitud que alcanza en 
algunas naciones. Una descripción 
sociológica, abarcativa y puntual 
de la corrupción administrativa ha 
sido maravillosamente realizada en 
la novela de estilo epistolar “La silla 
del Águila” de Carlos Fuentes; y si 
bien su trama transcurre en Méjico 
el relato bien podría ambientarse 
en cualquier nación de la América 
Latina.

N i  s i q u i e r a  h a n  p o d i d o 
mantener a raya a la corrupción 
administrat iva los organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  p o s e e n 
programas especiales destinados a 
combatirlo e impulsaron la firma 
de acuerdos esenciales como la 
“Convención Interamericana contra 
la Corrupción” (29 de marzo de 
1996) y la  “Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción” (29 de 
septiembre de 2003). La cantidad 
de ilícitos financieros investigados 
dentro de la Organización de las 
Naciones Unidas es abrumadora, 
como lo demostró el periodista 
peruano Eric Frattini en su libro 
“ONU. Historia de la corrupción”, 
Espasa Calpe, Madrid, 2005.

En semejante escenario, plagado 

de factores adversos y complejidades, 
resulta esencial la independencia 
del órgano auditor. Las normas 
aplicables deben reconocer ese 
status independiente y la persona 
que ocupa el cargo debe merecer el 
respeto oficial y popular por su ética, 
su capacidad de trabajo y su libertad 
de criterio. Sólo así podrá garantizar 
su objetividad no partidaria y la real 
utilidad de su función. 

E l  C ó d i g o  d e  É t i c a  d e  l a 
Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), aprobado en Montevideo 
en noviembre de 1998, considera 
a la independencia, respecto de 
la  entidad f iscal izada y otros 
grupos de intereses externos, como 
una condición sine qua non de 
los auditores. La independencia 
presupone neutralidad política y 
sin ella no existe imparcialidad ni 
objetividad y, por añadidura, los 
informes producidos carecen de 
confiabilidad.

El artículo 85 de la Constitución 
Nacional Argentina, en tanto asigna 
al principal partido político de 
oposición el derecho-deber de 
proponer al titular de la Auditoría 
General marca el camino correcto. 
El desafío consiste en lograr que, 
más allá de su independencia de 
origen, los funcionarios de los 
órganos de control logren mantener 
su objetividad en el desarrollo de su 
delicada misión.

locales, examinan el manejo de fondos 
realizado por el P.E. provincial y por 
las municipalidades. Junto a una 
burocracia cuyo número depende 
de la entidad presupuestaria de 
cada provincia, dichos tribunales 
administrativos con funciones 
jurisdiccionales, poseen entre tres 
y cinco miembros que deben ser 
contadores o abogados, y sus funciones 
son los siguientes: 1) Operan en base a 
la técnica de la auditoría, realizando 
un control fundamentalmente de tipo 
“posterior” a la gestión financiera, 

generalmente acotado al ejercicio 
anual; 2) Examinan los ingresos e 
inversión de las cuentas públicas, 
aprobándolas o desaprobándolas; 
3) Pueden inspeccionar oficinas 
provinciales y municipales; 4) Imputan 
mal manejo de fondos, reciben 
descargos, producen prueba, resuelven 
recursos, formulan cargos (devolución 
de importes mal administrados) y 
aplican multas. 

Algunas provincias, como Córdoba, 
Chubut, Formosa, Jujuy y Tierra del 
Fuego, han asignado a sus Tribunales 

de Cuentas la potestad de intervenir 
de manera previa al dictado de un 
acto administrativo por el cual se 
dispongan fondos.

Para asegurar su crucial independencia 
los miembros de los Tribunales de 
Cuentas son designados de común 
acuerdo entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, poseen estabilidad en sus 
cargos y solo pueden ser removidos 
mediante un juicio político, por las 
causales y el procedimiento establecido 
para el desafuero de los magistrados del 
Poder Judicial.
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O Princípio Republicano e 
os Tribunais de Contas

Sumário: I. Introdução: republicanismo e dever de prestar contas. II.Perfil constitucional dos Tribunais de Contas. III. 
Controle da gestão da res publica pelas Cortes de Contas: competências. III.1. Emissão de parecer prévio. III.2. Julgamento 
das contas dos administradores e responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. III.3. Inspeções e auditorias. III.4. 
Fiscalização de contratos, convênios e instrumentos congêneres. III.5. Competência sancionatória. IV. Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas. V. Síntese conclusiva. 

art igo 15 da Declaração 
Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 

– verdadeiro marco simbólico da 
queda do absolutismo e do ideal do 
poder estatal limitado – dispõe que 
a sociedade tem o direito de pedir 
conta a todo agente público quanto 
à sua administração. Trata-se, como 
de conhecimento convencional, 
do dever primário de prestação 
de contas inerente à atuação de 
todo e qualquer agente público e 
de observância inafastável em um 
regime republicano1. 

É precisamente sob o prisma 
do dever de prestação de contas, 
projeção intransponível da idéia de 

república no texto constitucional, 
que se pretende abordar o princípio 
republicano neste trabalho. Não se 
cogitará, nesta oportunidade, de 
enfrentar as elaborações teóricas 
formuladas  a  respe i to  da  res 
publica; o propósito, ao contrário, 
é bem mais simples e pragmático: 
buscar-se-á, tão somente, abordar 
o republicanismo sob a perspectiva 
do controle exercido sobre a gestão 
da coisa pública e, nesse contexto, 
o foco das atenções será dirigido ao 
Sistema Tribunal de Contas, órgão 
pelo controle democrático da gestão 
financeira pública2.  

Evidentemente,  o princípio 
republicano impõe a adoção de 

mecanismos eficazes e efetivos 
para resguardar a gestão de bens, 
dinheiros e valores públicos. E a 
razão para tanto chega a ser óbvia. 
Afinal, é exatamente por gerir a 
coisa pública que o administrador 
deve prestar contas ao verdadeiro 
titular dos recursos e dos bens 
administrados3.  

No  reg ime  republ icano ,  a 
guarda, a gestão e a utilização de 
bens e valores públicos sujeitam-se 
a uma rígida disciplina normativa, 
cabendo destacar que, no ordenamento 
brasileiro, tal disciplina encontra-
se fundamentalmente delineada na 
própria Constituição da República, em 
capítulo convencionalmente designado 

Marianna Montebello Willeman
Professora do curso de graduação da PUC-Rio
Procuradora do Ministério Público junto ao TCE-RJ

Para Marianna Montebello Willeman, Mestre em Teoria do 
Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio,  o arcabouço 
constitucional dos Tribunais de Contas confere-lhes, 
inquestionavelmente, as competências necessárias para que 
possam desempenhar com eficiência o seu munus e, com 
isso, resguardar a gestão administrativa dos bens e recursos 
públicos. Mas ainda há pontos a serem aprimorados para 
que o Sistema Tribunal de Contas possa consolidar mais 
firmemente a sua posição republicana.

I. INTRODUçãO

O

1 O dever de prestação de contas é considerado princípio constitucional sensível cuja inobservância legitima a intervenção federal, nos termos do artigo 34, 
inciso VII, alínea “d” da Constituição da República. 
2  A expressão controle financeiro público é aqui utilizada como gênero, do qual são espécies a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. 
3  Dispõe o parágrafo único do artigo 70 da CRFB: “Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
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4 Sobre o tema, confira-se o entusiasmo de RICARDO LOBO TORRES a respeito da denominada Constituição Financeira: “A Constituição de 1988 pode ser caracterizada 
como compromissária, por haver resultado do compromisso político entre correntes partidárias antagônicas e ideologicamente irreconciliáveis. Por isso mesmo exibe 
contraditoriamente altos e baixos, bons e maus dispositivos, alguns capítulos retrógrados e outros plenamente ajustados à modernidade. Entre estes últimos pode ser apontado 
o da Constituição Financeira, que abrange as normas sobre o crédito público e o orçamento (arts. 163-169) e sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária (arts. 
70-75). Realmente é um subsistema elaborado em estrita consonância com os avanços do constitucionalismo de nações mais desenvolvidas”. (In: “O Tribunal de Contas e 
o controle da legalidade, economicidade e legitimidade”. Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 13, n.º 22, jul. 1991, pp. 37- 47). 
5 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2ª edição, p. 78. 
6 Ver, sobre o tema: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
7 In: “O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas”. O Novo Tribunal de Contas – órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
3ª edição, p. 73.

“Constituição Financeira” 4. Mas, o 
fato é que toda normatização aplicável 
às finanças públicas seria inócua se 
a própria Constituição também não 
estabelecesse um minudente e rígido 
mecanismo de fiscalização de sua 
observância. A esse propósito, como 
bem observa Geraldo Ataliba, “o controle 
dos dinheiros públicos – seja na fase de 
arrecadação, de gestão ou de dispêndio  
– é minuciosamente disciplinado seja 
pela Constituição, seja pela legislação. 
São previstos atos controladores prévios, 
concomitantes e posteriores, além 
de cabal prestação de contas, seja 
episódica, seja periódica, conforme as 
circunstâncias do caso”5 . 

Pois bem. É precisamente no 
contexto da atividade de controle que 
assume especial relevância a missão 
conferida pelo Constituinte às Corte 
de Contas. Como se sabe, a expressão 
Administração Pública corresponde à 
atividade exercida pelo Estado visando 
à realização dos objetivos definidos 
pelo poder político. Quer dizer, trata-
se do instrumento de que se vale o 
Estado para por em prática as opções 
políticas do governo, promovendo, 
para tanto, a gestão da coisa pública 
em prol da coletividade.

Embora atualmente exista razoável 
consenso doutrinário quanto à 
predominância de um modelo de 
administração pública que prioriza 
a busca pela eficiência, é importante 
lembrar que tal  perspectiva é 
relativamente recente. Com efeito, a 
evolução da Administração Pública 
comporta divisão pontual em três 
modelos básicos, quais sejam o 
modelo patrimonial, o burocrático e 
o gerencial6. 

O modelo patrimonial caracteriza-
se pela circunstância de que o 
detentor do poder gerencia a coisa 
pública como se sua fosse. Cuida-se 

de uma administração regalista, típica 
do feudalismo e do absolutismo, em 
que o foco de interesse administrativo 
centra-se no senhor feudal ou no 
monarca, conforme o caso. Há uma 
verdadeira apropriação privada do 
poder público, que resta diluído 
na restrita esfera de interesses 
principescos e senhoriais.   

O segundo modelo é o burocrático, 
cuja característica reside em centralizar 
o foco de interesse administrativo no 
Estado. Em um momento inicial, 
a burocratização teve o mérito 
de cristalizar a separação entre o 
público e o privado, desarticulando 
a prevalência de interesses pessoais 
na gestão pública, típica do modelo 
precedente. Contudo, em seu objetivo 
de expurgar interesses pessoais do 
exercício do poder, a burocracia acabou 
consagrando institutos que reforçaram 
o poder de império do Estado, sua 
atuação discricionária e a exclusão do 
administrado do processo de tomada 
de decisões, exacerbando, assim, o 
conservadorismo da Administração. 

Finalmente, o terceiro modelo, 
que corresponde à fase democrática 
da Administração Pública, vem 
sendo identificado como gerencial, 
operando o deslocamento do foco 
administrativo do Estado para o 
cidadão. Privilegia a busca pela 
eficiência: a gestão da coisa pública, 
sobre ser eficaz – visar à obtenção de 
resultados – deve ser eficiente. Daí a 
exigência de que os resultados sejam 
alcançados pelo menor custo, no 
mais curto período de tempo e com a 
melhor qualidade possível.

Precisamente nesse terceiro estágio 
de evolução da administração pública, 
em que o foco das preocupações reside 
na busca pela “boa administração” 
(eficiência e produtividade), a atividade 
de controle assume relevância ímpar: 

a controlabilidade está diretamente 
vinculada ao republicanismo e à 
transparência no exercício do poder 
estatal. 

Nessa linha de pensamento, aliás, 
é oportuno transcrever a reflexão 
do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal CARLOS AYRES BRITTO:

“Tão elevado prestígio conferido ao 
controle externo e a quem dele mais se 
ocupa, funcionalmente, é reflexo direto 
do princípio republicano. Pois, numa 
república, impõe-se responsabilidade 
jurídica pessoal a todo aquele que tenha 
competência (e conseqüente dever) de 
cuidar de tudo o que é de todos, assim 
do prisma da decisão, como do prisma 
da gestão. E tal responsabilidade implica 
o compromisso da melhor decisão e 
da melhor administração possíveis. 
Donde a exposição de todos eles (os 
que decidem sobre a res publica e os 
que a gerenciam) à comprovação do 
estrito cumprimento dos princípios 
constitucionais e preceitos legais que 
lhes sejam especificamente exigidos. A 
começar, naturalmente, pela prestação 
de contas das sobreditas gestões 
orçamentária, financeira, patrimonial, 
contábil e operacional”7. 

Diante de tais considerações, 
parece possível apontar como uma 
das características fundamentais do 
regime político republicano – além, 
obviamente, dos atributos tradicionais 
pertinentes à eletividade, à periodicidade 
e à responsabilidade – a controlabilidade 
do poder estatal. É claro que a sujeição 
dos agentes públicos aos mais diversos 
mecanismos de controle já se encontraria 
inserido na idéia de responsabilidade; mas 
a proposta, aqui, é exatamente enfatizar 
a importância da controlabilidade 
no espírito republicano, destacando, 
nesse cenário, a missão constitucional 
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Tribunal de Contas situa-se 
no ordenamento jurídico-
constitucional como órgão 

público especializado e independente 
que colabora com o Poder Legislativo 
no exercício do controle da atividade 
financeira pública,  prestando-
lhe auxílio técnico8. Cuida-se do 
denominado controle externo que, à 
luz do artigo 70 da Constituição da 
República de 1988, visa a resguardar 
a probidade da Administração e a 
regularidade da guarda e do emprego 
dos bens, valores e dinheiros públicos, 
assim como a fidelidade na execução 
do orçamento.

O perfi l  constitucional dos 
Tribunais de Contas acha-se delineado, 
essencialmente, no capítulo destinado 
à fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária – artigos 70 e seguintes 
da Constituição da República. Através 
de tais dispositivos, as atribuições e 
competências do Tribunal de Contas 
da União foram substancialmente 
dilatadas, atingindo, por simetria, 
também os Tribunais de Contas 
dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal. De fato, nunca haviam as 
Cortes de Contas concentrado em 
suas mãos leque tão abrangente de 
competências, sendo a atual Carta 
Constitucional responsável por operar 
uma evolução de cento e oitenta graus 
na sistemática do controle externo a 
cargo de tais colegiados.

A perspectiva inaugurada com 
a Constituição da República de 
1988 acerca das atribuições das 
Cortes de Contas vai ao encontro do 
caráter democrático e moralizador 
do novo Texto Constitucional, 
em franca ruptura com o modelo 
autoritário. Priorizam-se os deveres 
do administrador de transparência e 
retidão no trato da coisa pública.

Conjugando-se os artigos 70 
e 71 da Carta Política de 1988, 
resulta que o Congresso Nacional, 
com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, exerce a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e  patrimonial  da União e das 
entidades da administração direta e 
indireta, mediante controle externo. 
Seguindo as lições do Professor 
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 
NETO9, o controle financeiro é o 
gênero, destinando-se à fiscalização 
da disposição administrativa dos 
recursos públicos, envolvendo o 
controle contábil, em seus termos 
técnicos. O controle orçamentário, 
por seu turno, importa em assegurar 
a observância das leis orçamentárias 
(artigo 165 da CRFB) quando da 
disposição das verbas públicas. 
Quanto ao controle operacional, 
destina-se à supervisão das atividades 
administrativas em cotejo com os 
resultados por elas alcançados (busca 
da eficiência administrativa em prol 
do bem-estar social). Finalmente, o 
controle patrimonial objetiva à fiel 
observância das normas reguladoras 
da disposição jurídica do patrimônio 
mobiliário e imobiliário do Estado.

O  c a p u t  d o  a r t i g o  7 0  d a 
Constituição da República deixa claro, 
outrossim, que a controlabilidade ali 
prevista transcende a apreciação 
da legalidade formal da gestão dos 
valores públicos, estendendo-se, 
necessariamente, aos aspectos de 
legitimidade e economicidade. 

Passando em revista os três 
aspectos supramencionados, inicia-
se a abordagem pela legalidade, que 
implica a sujeição do administrador 
público aos mandamentos legais, só 
lhe sendo permitido agir balizado pela 
lei. Especificamente em termos de 

gestão de recursos públicos, o exame 
da legalidade requer a apreciação da 
validade formal e da adequação dos 
atos da administração pública em 
face dos preceitos orçamentários, 
das normas pertinentes à licitação 
e contratação administrativa e das 
regras de direito financeiro, em 
especial aquelas estabelecidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

O  cont ro le  da  l ega l idade , 
entretanto, não se exaure no exame 
infraconstitucional. É claro que os Órgãos 
de Contas carecem de competência 
para declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo em abstrato; 
não obstante, incidentalmente, no 
caso concreto, podem reconhecê-
la, inclusive conforme orientação 
sumulada pelo Supremo Tribunal 
Federal10. Assim sendo, os Tribunais de 
Contas podem/devem deixar de aplicar 
um ato por considerá-lo inconstitucional 
(como, por exemplo, deixar de registrar 
aposentadorias concedidas com arrimo 
em lei inconstitucional). Podem, 
ademais, sustar atos praticados com 
base em leis inconstitucionais, por força 
da faculdade que lhes atribui o inciso X 
do artigo 71 da CRFB.

N a d a  o b s t a n t e  a  r e f e r i d a 
orientação pretoriana, o tema relativo 
à possibilidade de os Tribunais de 
Contas deixarem de aplicar leis 
ou atos normativos que reputem 
incons t i tuc iona i s  vem sendo 
atualmente revisitado no âmbito 
do próprio  Supremo Tribunal 
Federal, em decisões monocráticas 
adotadas em mandados de segurança 
envolvendo a submissão da Petrobrás 
ao Regulamento de Procedimento 
Licitatório Simplificado (artigo 67 da 
Lei n.º 9.478/97). 

Pois bem. O Tribunal de Contas da 
União, por entender que a submissão 

II. PERFIL CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

O

8 Os Tribunais de Contas não são, absolutamente, órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Ao contrário, a partir da interpretação sistemática dos dispositivos 
que disciplinam tais instituições, percebe-se facilmente que a Constituição de 1988 inaugurou um verdadeiro mecanismo de colaboração e cooperação mútua 
e integrada no que diz respeito ao controle externo da atividade financeira estatal. 
9  Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 11ª edição, 1997, p. 440
10 Nos termos do Enunciado n.º 347 do STF, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do 
Poder Público.
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11 Leciona RICARDO LOBO TORRES a respeito do princípio do custo / benefício: “(...) o princípio do custo / benefício significa que deve haver adequação entre 
receita e despesa, de modo que o cidadão não seja obrigado a fazer maior sacrifício e pagar mais impostos para obter bens e serviços que estão disponíveis no 
mercado a menor preço”. (Artigo citado, p. 39). 

da Petrobrás a um procedimento 
licitatório simplificado atentaria 
contra disposições constitucionais, 
determinou que aquela entidade 
se abstivesse de aplicá-lo. Foram 
i m p e t r a d o s ,  e n t ã o ,  d i v e r s o s 
mandados de segurança contra tal 
determinação do TCU, oportunidade 
em que se submeteu ao Supremo 
Tribunal Federal a questão relativa à 
possibilidade de as Cortes de Contas, 
no exercício de suas atribuições, 
estarem legitimadas a procederem à 
apreciação da constitucionalidade de 
leis e atos normativos. 

A matéria vem sendo examinada 
monocraticamente,  mas,  até o 
momento, as decisões já proferidas 
sobre o assunto fazem referência 
ao precedente do Ministro Gilmar 
Mendes, nos autos do Mandado de 
Segurança n.º 25.888/DF, em que se 
salienta a necessidade de reavaliação 
da subsistência do Enunciado n.º 
347 à luz da ordem constitucional 
instaurada em 1988. Confira-se trecho 
significativo de sua decisão: 

“Não me impressiona o teor da 
Súmula n° 347 desta Corte, segundo 
a qual ‘o Tribunal de Contas, no 
exercício de suas atribuições, pode 
apreciar a constitucionalidade das 
leis e dos atos do Poder Público’. A 
referida regra sumular foi aprovada 
na Sessão Plenária de 13.12.1963, 
num contex to  cons t i tuc iona l 
totalmente diferente do atual. Até 
o advento da Emenda Constitucional 
n° 16, de 1965, que introduziu em 
nosso sistema o controle abstrato de 
normas, admitia-se como legítima 
a recusa, por parte de órgãos não-
jurisdicionais, à aplicação da lei 
considerada inconstitucional. No 
entanto, é preciso levar em conta 
que o texto constitucional de 1988 
introduziu uma mudança radical 
no nosso sistema de controle de 
constitucionalidade. Em escritos 
doutrinários, tenho enfatizado que 

a ampla legitimação conferida ao 
controle abstrato, com a inevitável 
poss ib i l idade  de  se  submeter 
qualquer questão constitucional ao 
Supremo Tribunal Federal, operou 
uma mudança substancial no modelo 
de controle de constitucionalidade 
até então vigente no Brasil. Parece 
quase intuitivo que, ao ampliar, de 
forma significativa, o círculo de 
entes e órgãos legitimados a provocar 
o Supremo Tribunal Federal, no 
processo de controle abstrato de 
normas, acabou o constituinte por 
restringir, de maneira radical, a 
amplitude do controle difuso de 
constitucionalidade. A amplitude 
do direito de propositura faz com 
que até mesmo pleitos tipicamente 
individuais sejam submetidos ao 
Supremo Tribunal Federal mediante 
ação direta de inconstitucionalidade. 
Assim, o processo de controle 
abstrato de normas cumpre entre nós 
uma dupla função: atua tanto como 
instrumento de defesa da ordem 
objetiva, quanto como instrumento 
de defesa de posições subjetivas. 
Assim, a própria evolução do sistema 
de controle de constitucionalidade 
no Brasil, verificada desde então, 
está a demonstrar a necessidade 
de se reavaliar a subsistência da 
Súmula 347 em face da ordem 
constitucional instaurada com a 
Constituição de 1988.” 

Como se percebe, o debate é 
interessantíssimo não só do ponto 
de vista da atuação dos Tribunais de 
Contas, mas especialmente à luz dos 
próprios mecanismos de controle de 
constitucionalidade adotados no Brasil. 
Por enquanto, como já mencionado, 
somente existem decisões monocráticas 
a respeito do tema, mas em breve 
a matéria deverá ser submetida à 
apreciação de uma das Turmas do STF 
ou, quem sabe, será afetada ao Plenário 
por envolver a possível revisão de um 
enunciado do Tribunal. 

Retornando ao exame dos vetores 
que, nos termos do caput do artigo 
70 da CRFB, norteiam o controle da 
administração financeira, merece 
destaque o exame de legitimidade a 
ser exercido pelas Cortes de Contas, 
importando em confrontar-se a gestão 
da coisa pública com o sacrifício 
econômico sofrido por parte do 
cidadão. O aspecto da legitimidade 
guarda íntima relação com o fato 
de que as finanças públicas devem 
ser geridas consoante os objetivos 
politicamente aceitos pela Nação. 
Sem dúvida alguma, o controle 
exercido sob o ângulo da legitimidade 
reveste-se de extraordinário cunho 
democrático, invocando a idéia de 
consenso para a ordem financeira.

Finalmente, o terceiro vetor 
enfatizado pelo Texto Constitucional 
como orientador  da at ividade 
controladora é o da economicidade. 
Parte-se da premissa de que, para que 
a atividade de controle seja completa, 
é necessário, a par de sua realização 
do ponto de vista quantitativo, 
também se proceder a uma análise 
qualitativa, perquirindo-se em quê, 
quando e para quê foram as receitas 
aplicadas, sem olvidar do exame da 
avaliação de resultado balizado pela 
concepção do custo / benefício11. 
Percebe-se, pois, que a idéia da 
economicidade está intimamente 
relacionada à operacionalização 
com o menor custo possível; ou 
seja, é mister investigar se não há 
para aquele mesmo gasto solução 
alternativa mais barata e igualmente 
eficaz.

A n a l i s a d o ,  p o r t a n t o ,  o 
delineamento básico aplicável à 
atividade de controle financeiro 
público, nos termos previstos no 
artigo 70, caput, da Constituição da 
República, passa-se, doravante, ao 
exame das competências outorgadas 
aos Tribunais de Contas da Federação, 
para o exercício da relevante missão 
do controle externo. 
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i sando a  poss ibi l i tar  o 
exercício do controle técnico 
da gestão da coisa pública, a 

Constituição da República de 1988 
conferiu aos Tribunais de Contas 
extenso rol de competências que se 
encontram estabelecidas nos incisos 

do artigo 71. Para o propósito deste 
trabalho, optou-se por agrupar as 
competências ali previstas em cinco 
categorias, a serem detalhadas adiante12. 
São elas: (i) emissão de parecer 
prévio acerca das denominadas 
contas de gestão; (ii) julgamento 

das contas dos administradores e 
responsáveis por bens, dinheiros 
e valores públicos; (iii) realização 
de inspeções e auditorias; (iv) 
fiscalização de contratos, convênios 
e outros instrumentos congêneres; (v) 
aplicação de sanções. 

inciso I do artigo 71 da 
Constituição Republicana 
atribui aos Tribunais de 

Contas função consultiva consistente 
na emissão de parecer prévio sobre 
as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República. 
Simetricamente, os Tribunais de 
Contas dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal também possuem tal 
atribuição relativamente à prestação 
de contas dos Chefes dos respectivos 
Poderes Executivos, por força do 
disposto no artigo 75.
 De acordo com o inciso XXIV 
do artigo 84 da CRFB, as contas 
presidenciais do ano anterior devem 
ser apresentadas para julgamento 
pelo Congresso Nacional dentro 
de sessenta dias após a abertura 
d a  s e s s ã o  l e g i s l a t i v a .  C o m o 
conseqüência, o Chefe do Executivo 
tem até o dia 15 de abril de cada ano 
para dirigir suas contas anuais ao 
Poder Legislativo.
 Re c e b i d a s  a s  c o n t a s  p e l o 
Congresso  Nacional ,  e las  são 
remetidas ao Tribunal de Contas 
da União para que as aprecie, 
e laborando parecer  prévio  no 
prazo de sessenta dias a contar do 
recebimento13. Realizada a consulta 
no Tribunal e consignadas suas 
conclusões, as contas presidenciais 
são, finalmente, devolvidas ao 

Congresso Nacional .  Antes de 
serem julgadas, porém, submetem-
se a exame pela Comissão Mista de 
Orçamento, nos termos do artigo 
166, parágrafo 1º, inciso I, da Carta 
Política.
 A breve análise dos dispositivos 
constitucionais disciplinadores 
dessa sistemática já conduz, por si 
só, à conclusão de que ao Tribunal 
de Contas não compete o julgamento 
das  contas  pres idenc ia i s ;  t a l 
julgamento encontra-se na esfera de 
competência exclusiva do Congresso 
Nacional (artigo 49, inciso IX, da 
CRFB), o que lhe confere natureza 
essencialmente política.

O Colegiado de Contas exerce, 
neste particular, função consultiva, 
consubstanciada na elaboração 
d e  p a r e c e r  p r é v i o  d e  c u n h o 
eminentemente técnico, destituído 
de força impositiva ou vinculante em 
relação ao Poder Legislativo. É dizer: 
o conteúdo do parecer elaborado 
pelo órgão sindicante é subsídio 
indispensável para o julgamento 
político a cargo do Poder Legislativo, 
mas as conclusões finais dos dois 
órgãos não serão necessariamente 
coincidentes. 

A  n a t u r e z a  m e r a m e n t e 
enunciativa da deliberação do 
Colegiado é, porém, relativizada 
quando se cuida da apreciação 

das contas que os Prefeitos devem 
anualmente prestar. Isso porque, 
nestas situações, o parecer prévio 
emitido pelo Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente tem o condão de 
vincular a Câmara dos Vereadores, 
só deixando de prevalecer se for 
rejeitado por dois terços de seus 
membros. Assim, para que a opinião 
do órgão fiscal seja desconsiderada, 
é necessária uma votação contrária 
de, no mínimo, dois terços dos 
representantes da Casa Legislativa 
Municipal; não sendo o quórum 
constitucional atingido, ter-se-á por 
vinculante o parecer prévio14.

Para concluir as considerações 
r e l a t i v a s  à  a p r e c i a ç ã o  d a s 
contas de gestão, é importante 
registrar que a jurisprudência das 
Cortes Superiores vem exigindo 
a observância do princípio da 
ampla defesa em parecer prévio 
emitido pelo Tribunal de Contas 
em caso de opinamento por sua 
rejeição. A esse propósito, não se 
desconhece que o ato de aprovação 
ou rejeição de contas de agente 
político é ato próprio do Poder 
L e g i s l a t i v o .  D i f e r e n t e m e n t e , 
porém, o parecer do Tribunal de 
Contas é emitido à vista de um 
processo administrativo, exigindo-
se que nele se observe a ampla 
defesa e o contraditório15.

III. CONTROLE DA GESTãO DA res PubLiCa PELAS CORTES DE CONTAS: COMPETêNCIAS

III. 1. PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DE GESTãO

V

O

12  Não será objeto de análise, neste trabalho, a competência dos Tribunais de Contas para registro dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias 
e pensões, pois a proposta central, tal como formulada na introdução, é enfatizar às atribuições diretamente relacionadas ao dever de prestação de contas. 
13 O Supremo Tribunal Federal não admite o julgamento ficto das contas de gestão, em hipótese de omissão do Tribunal de Contas em emitir o parecer prévio, 
eis que tal parecer traduz verdadeiro ato-condição para a apreciação política. Com esse fundamento, foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivo da 
Constituição do Estado de Santa Catarina que previa o julgamento das contas pelo Poder Legislativo independentemente de parecer prévio do TCE caso este não 
fosse emitido no prazo legal. (STF, ADI 261-9/SC).  
14 É o que resulta cristalino da leitura do artigo 31, §2º, da CRFB: “O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.”
15 Ver: STF, RE 25.212/SP; STJ, ROMS 4052/MG; STJ, ROMS 2622/BA.
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aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal.

Questão interessante a respeito 
do dever de prestação de contas 
concerne à extensão da fiscalização 
exercida pelos Tribunais de Contas 
sobre as sociedades de economia 
mista. Tradicionalmente, entendia 
o STF não ser aplicável o instituto 
da tomada de contas especial às 
sociedades de economia mista, pois 
seus bens e direitos não poderiam ser 
qualificados como públicos, sendo, 

III. 2. jULGAMENTO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E RESPONSáVEIS POR BENS, 
DINhEIROS E VALORES PúBLICOS

N

16 STF, MS 23.627/DF e STF, MS 23.875/DF.
17 STF, MS 25.181/DF e STF, MS 25.092/DF.
18 Confira-se, nesse sentido, o julgamento noticiado no Informativo do STJ n.º 140/2002, em que se procedeu à distinção entre o julgamento político das contas 
de gestão e o julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, quanto à ordenação de despesa, sendo possível a imputação de débito a Prefeito. “Trata-se de 
ROMS em que a questão jurídica versa sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas estadual imputar débito ao Chefe do Executivo Municipal (em virtude de 
irregularidades e prejuízo ao erário público), mesmo quando a Câmara Municipal, em votação, rejeitou o parecer daquele órgão. Prosseguindo o julgamento, a 
Turma, por maioria, negou provimento ao recurso. Explicitou que, no caso, existem dois processos julgados pelo Tribunal de Contas: um analisou o balanço geral 
do município no exercício de 1991 e o outro apreciou atos por gestão ilegítima do dinheiro público praticados pelo prefeito. Sendo assim, na primeira hipótese, 
o prefeito age como agente político, dando cumprimento aos ditames orçamentários, por isso o julgamento é político perante o Legislativo (art. 71, I, c/c art. 49, 
IX, CF/1988). Na segunda hipótese, o prefeito tem responsabilidade administrativa, igualando-se aos demais administradores de recursos públicos, sendo julgado 
pelo Tribunal de Contas e constituindo o ato final de julgamento administrativo título executivo (art. 71, II, § 3º, CF/1988)”. (STJ, ROMS 11.060/GO).

O critério 
determinante 

da submissão ao 
órgão fiscal não 
guarda relação 
com a pessoa 

do gestor, 
senão com a 

origem do bem 
sindicado.

“

”

os termos do inciso II do 
artigo 71 da CRFB, compete 
aos Tribunais de Contas julgar 

as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos, destacando-
se que a norma dirige-se a toda e 
qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, 
arrecade,  guarde,  gerencie ou 
administre bens, dinheiros ou valores 
públicos (artigo 70, p. único, da 
CRFB). Com efeito, ao encontro da 
premissa de que as finanças públicas 
devem ser continuamente tuteladas, 
a Constituição não deixou nenhuma 
parcela do patrimônio público escapar 
ao controle. Sendo pública a origem 
do bem administrado ou do dinheiro 
gerido, surge para o gestor o dever 
de comprovar a boa administração, 
submetendo-se à fiscalização interna 
e externa. 

O cri tério determinante da 
submissão ao órgão fiscal não guarda 
relação com a pessoa do gestor, senão 
com a origem do bem sindicado. É 
exatamente a esta conclusão que a 
análise dos artigos 70 e 71, incisos II, 
V e VI da Constituição da República 
conduz. Ao cuidar da fiscalização 
contábil, financeira, patrimonial, 
operacional e orçamentária, o Texto 
Constitucional alude expressamente às 
entidades da administração, bem como 
à universalidade de administradores 
e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos. Refere-
se, ainda, às contas nacionais das 
empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, 
bem como à aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União 

Tr ibunal  Federa l  a  consagrar 
a possibilidade de o Tribunal de 
Contas fiscalizar sociedades de 
economia mista, com base no artigo 
71, inciso II, da CRFB. Entendeu-
se, na hipótese, que o TCU tem 
competência para proceder à tomada 
de contas de administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos das entidades 
integrantes da administração indireta, 
não importando se prestadoras de 
serviço público ou exploradoras de 
atividade econômica, afirmando que, 
em razão de a sociedade de economia 
mista constituir-se de capitais do 
Estado, em sua maioria, uma eventual 
lesão ao patrimônio da entidade 
atingiria, além do capital privado, 
o erário. Ressaltou-se, ademais, 
que as entidades da administração 
indireta não se sujeitam somente ao 
direito privado, já que seu regime é 
híbrido, mas também, e em muitos 
aspectos, ao direito público, tendo em 
vista notadamente a necessidade de 
prevalência da vontade do ente estatal 
que as criou, visando ao interesse 
público17. 

A competência para julgamento 
das contas de que ora se trata não se 
confunde com aquela contemplada no 
inciso I do artigo 71, em que a função 
do Tribunal de Contas é tão-somente 
consultiva, mediante a emissão 
de parecer prévio, abrangendo as 
chamadas contas anuais de gestão18. 
Inversamente, quando as Cortes 
de Contas atuam com base no 
inciso II do artigo 71, a natureza do 
seu pronunciamento é de efetivo 
julgamento; é dizer, são os Tribunais 
que julgam regulares ou irregulares as 

ao contrário, bens privados, de modo 
que não se lhes aplicaria a norma 
do artigo 71, inciso II, da CRFB16. 
Recentemente, tal entendimento 
foi superado, passando o Supremo 
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contas dos ordenadores de despesas, 
dos tesoureiros, dos responsáveis por 
bens das unidades administrativas 
etc, dando-lhes, ou não, quitação.  

Questão interessante que se pode 
levantar diz respeito à competência 
para julgamento das contas dos 
próprios Tribunais de Contas; ou 
seja, a quem compete exercer tal 
apreciação em se tratando das contas 
dos ordenadores de despesas dos 
próprios Tribunais? 

Tal matéria já foi submetida à 
apreciação do Supremo Tribunal 
Federal em oportunidade em que se 
questionava a constitucionalidade de 

dispositivo da Lei Orgânica do Distrito 
Federal que atribui a competência 
para apreciar e julgar, anualmente, 
as contas do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal à Câmara Legislativa 
daquele ente. 

A n a l i s a n d o  a  m a t é r i a ,  o 
Supremo Tribunal Federal, por 
maioria, considerou constitucional o 
dispositivo questionado, por entender 
que “o dever de prestar contas 
decorre do mecanismo de ‘checks and 
balances’, no sistema constitucional, 
regra inafastável à perfeita realização 
do princípio democrático” e que diz 
respeito à existência do controle 

de uma instituição por outra. Para 
a Ministra ELLEN GRACIE, seria 
uma decorrência lógica do próprio 
sistema constitucional a prerrogativa 
do Legislativo para apreciar e julgar 
as contas das Cortes de Contas. A 
Ministra acrescentou, ainda, que 
fica implícita a outorga às casas 
legislativas dos meios que lhes 
permitam a integral realização 
dos fins previstos pelo sistema 
constitucional, salientando que 
interpretação diversa conduziria 
à existência de um órgão que não 
estaria sujeito a qualquer tipo de 
controle19. 

fora de dúvida que uma 
d a s  m a i s  i m p o r t a n t e s 
competências atribuídas às 

Cortes de Contas pela Constituição 
de 1988 encontra-se prevista no 
inciso IV do artigo 71, em que se 
prevê a possibilidade de realização de 
auditorias e inspeções em qualquer 
das unidades administrativas dos 
Poderes da República ou das entidades 
submetidas ao seu controle.

As inspeções e auditorias podem 
ter natureza contábil, financeira, 
o r ç a m e n t á r i a ,  o p e r a c i o n a l  e 
patrimonial, sendo realizadas por 
iniciativa do próprio Tribunal de 
Contas ou a requerimento do Poder 
Legislativo, por seu Plenário ou por 
meio de suas comissões técnicas ou 
de inquérito. 

A respeito da iniciativa do Poder 
Legislativo para deflagrar a realização 
de  inspeção  ou  de  audi tor ia , 
cumpre salientar a necessidade 
de observância do princípio do 
colegiado para essa finalidade. 
Isso porque a Constituição da 
República outorga às Casas do Poder 
Legislativo – e, por conseguinte, 
com relação aos Estados-membros, 
à Assembléia Legislativa –, e não 
aos parlamentares isoladamente 

considerados, o poder de fiscalização 
da administração direta ou indireta 
do Poder Executivo20. Perfilhando 
precisamente esse entendimento, 
o Supremo Tribunal Federal julgou 
procedente pedido formulado em 
ADI ajuizada pelo Governador do 
Estado de São Paulo para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Estadual 
n.º 10.869/2001 que, dispondo sobre 
o exercício do poder de fiscalização 
dos deputados estaduais no controle 
do Poder Executivo, autorizava o 
livre acesso destes a órgãos públicos 
da administração direta e indireta. 
Considerou-se caracterizada a 
afronta ao princípio da harmonia 
e independência entre os Poderes, 
uma vez que o Texto Constitucional 
consagra, nessa matéria, o princípio 
do colegiado21.  

Ainda no que diz respeito às 
auditorias e inspeções realizadas 
pelas Cortes de Contas, não se 
pode deixar de registrar o papel 
de destaque que as denominadas 
auditorias ambientais vêm exercendo, 
especialmente em reforço do aspecto 
pedagógico e preventivo que se pode 
atribuir às decisões dos Tribunais 
de Contas nessa matéria.  Com 
efeito, no contexto das auditorias 

ambientais, podem ser destacadas 
as seguintes atuações das Cortes de 
Contas: (i) auditoria de orçamento 
ambiental, implicando a análise 
da aplicação dos recursos alocados 
para programas ambientais; (ii) 
auditoria de impactos ambientais, 
implicando a análise dos impactos 
causados ao meio ambiente pelas 
atividades do próprio Estado; (iii) 
auditoria dos resultados das políticas 
ambientas, implicando a análise da 
eficiência e da eficácia das políticas 
públicas afetas ao meio ambiente; 
( iv )  audi tor ia  da  f i sca l ização 
ambiental pública, implicando a 
análise da eficiência da atuação 
do Poder Público como fiscal do 
meio ambiente; e, finalmente, (v) 
auditoria dos impactos ambientais 
das políticas de incentivos fiscais, 
implicando a análise dos impactos 
causados ao meio ambiente em 
razão das políticas de incentivos 
fiscais e subsídios.  

 Como se pode presumir,  é 
exatamente ao realizarem inspeções 
e auditorias nos órgãos e entidades 
sujeitas ao seu controle que os 
Tribunais de Contas podem obter 
uma radiografia mais completa 
da atividade administrativa e da 

III. 3. REALIzAçãO DE AUDITORIAS E INSPEçõES

É

19 STF, ADI 1.175/DF. 
20 Nos termos do artigo 49, inciso X, da CRFB: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 
21 STF, ADI 3.046/SP. 
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o m  b a s e  n a s 
competências atribuídas 
constitucionalmente aos 

Tribunais de Contas, e visando a 
possibilitar o exercício do controle 
externo, as Leis Orgânicas de tais 
órgãos estabelecem, como regra, 
a  o b r i g a t o r i e d a d e  d e  s e r e m 
encaminhados,  para análise e 
registro, os atos, contratos e demais 
instrumentos que importem em 
dispêndio de recursos públicos por 
parte das unidades sujeitas à sua 
fiscalização. Normalmente, também 
se exige o encaminhamento aos 
órgãos de contas de todos os atos 
de dispensa e inexigibilidade de 
licitação, exatamente para que se 
viabilize o controle sobre a legalidade, 
a legitimidade e a economicidade da 
contratação direta.  

No exercício de tal atribuição, 
as Cortes de Contas examinam 
os atos e contratos sob a tríplice 
ótica da legalidade, legitimidade e 
economicidade22 e, caso não encontrem 
qualquer irregularidade, procedem ao 
seu registro. 

Por sua vez, caso constatem a 
existência de alguma irregularidade, 
os Tribunais passam a exercer a 

denominada atividade “corretiva” 
ou “ordenatória”, que se verifica (i) 
quando a Corte assina prazo para que o 
órgão ou entidade sob sua fiscalização 
adote as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei; e (ii) 
quando o Tribunal susta a execução 
do ato impugnado, comunicando-
se a decisão ao Poder Legislativo, 
na hipótese de a sua determinação 
anterior não ter sido atendida23.

Nas hipóteses em que o ato 
impugnado pelo Tribunal envolva 
situações jurídicas subjetivas em 
favor de terceiros, é imprescindível 
que se observe o devido processo 
legal, assegurando-se aos interessados 
oportunidade para defenderem suas 
posições, em atenção aos princípios 
constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa. Nesse sentido, 
inclusive, foi editado o Enunciado 
n.º 3 da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal, verbis: 
“Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anulação ou 
revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação da legalidade do ato de 

concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão”24. 

É interessante observar, a propósito 
do tema, que o Supremo Tribunal 
Federal tem admitido, com base 
na teoria dos poderes implícitos, o 
exercício do poder geral de cautela 
por parte dos Tribunais de Contas, 
permitindo a expedição de medidas 
cautelares visando a garantir a eficácia 
de suas decisões finais e prevenir lesão 
ao patrimônio público. Confira-se a 
ementa do leading case versando a 
matéria: 

“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO 
TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. 
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os 
participantes de licitação têm direito 
à fiel observância do procedimento 
estabelecido na lei e podem impugná-
lo administrativa ou judicialmente. 
Preliminar de ilegitimidade ativa 
rejeitada. 2- Inexistência de direito 
líquido e certo. O Tribunal de Contas da 
União tem competência para fiscalizar 
procedimentos de licitação, determinar 
suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º 
e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais 
de licitação publicados e, nos termos 
do art. 276 do seu Regimento Interno, 

III. 4. FISCALIzAçãO DE ATOS, CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGêNERES

C

gestão dos recursos públicos. É 
precisamente a partir dos relatórios 
de inspeções e auditorias que podem 

ser mais precisamente identificadas 
e corrigidas gestões irregulares, 
com a recomposição de eventuais 

danos ao patrimônio público e 
aplicação de sanções aos gestores 
irresponsáveis.   

22  O exame da legalidade diz respeito ao controle do cumprimento da lei lato sensu (normas constitucionais e legislação infraconstitucional). A legitimidade abrange 
a defesa da moralidade, da impessoalidade e do alcance do interesse público; trata-se da aferição direta entre os motivos determinantes do ato administrativo 
e os resultados pretendidos e alcançados. Por fim, o exame de economicidade relaciona-se diretamente à eficiência na atividade administrativa, implicando o  
controle dos resultados obtidos pelo administrador (custo/benefício). 
23 Artigo 71, incisos IX e X, da CRFB. 
24 Confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal que enfrenta, com detalhes, o tema pertinente à necessidade de se assegurar o princípio da ampla 
defesa nos processos de controle que possam afetar interesses de terceiros, estabelecendo, inclusive, a aplicação subsidiária da lei geral de processo administrativo 
federal – Lei n.º 9.784/99 – aos procedimentos do Tribunal de Contas: “EMENTA: I. Tribunal de Contas: competência: contratos administrativos (CF, art. 71, IX e 
§§ 1º e 2º). O Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, 
para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou. II. Tribunal de Contas: processo 
de representação fundado em invalidade de contrato administrativo: incidência das garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, que 
impõem assegurar aos interessados, a começar do particular contratante, a ciência de sua instauração e as intervenções cabíveis. Decisão pelo TCU de um processo 
de representação, do que resultou injunção à autarquia para anular licitação e o contrato já celebrado e em começo de execução com a licitante vencedora, sem 
que a essa sequer se desse ciência de sua instauração: nulidade. Os mais elementares corolários da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa 
são a ciência dada ao interessado da instauração do processo e a oportunidade de se manifestar e produzir ou requerer a produção de provas; de outro lado, se 
se impõe a garantia do devido processo legal aos procedimentos administrativos comuns, a fortiori, é irrecusável que a ela há de submeter-se o desempenho de 
todas as funções de controle do Tribunal de Contas, de colorido quase - jurisdicional. A incidência imediata das garantias constitucionais referidas dispensariam 
previsão legal expressa de audiência dos interessados; de qualquer modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da lei geral 
de processo administrativo federal (L. 9.784/99), que assegura aos administrados, entre outros, o direito a ‘ter ciência da tramitação dos processos administrativos 
em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos (art. 3º, II), formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 
consideração pelo órgão competente’. A oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a admissibilidade 
de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame pelo mesmo plenário do TCU, de que emanou a decisão”. (STF, MS 23.550/DF).



�� Revista TCMRJ    n. 38 - maio 2008

A controlabilidade 
do exercício do 
poder estatal é 
característica 

fundamental do 
regime político 
republicano. 

“

”

possui legitimidade para a expedição 
de medidas cautelares para prevenir 
lesão ao erário e garantir a efetividade 
de suas decisões. 3- A decisão encontra-
se fundamentada nos documentos 
acostados aos autos da Representação 
e na legislação aplicável. 4- Violação 
ao contraditório e falta de instrução não 
caracterizadas. Denegada a ordem.” 
(STF, MS 24.510/DF) 

A função corretiva das Cortes 
de Contas, no entanto, fica mitigada 
quando o ato impugnado seja bilateral 
e negocial. Em se tratando de contrato 
administrativo, o ato de sustação 
deverá ser adotado diretamente pelo 
Poder Legislativo, que solicitará, 
de imediato, ao Poder Executivo 
as medidas cabíveis, conforme se 
infere do parágrafo 1º do artigo 71 
da CRFB.

Complementando a fiscalização 
dos contratos pelo Colegiado de 
Contas, dispõe o §2º do mesmo artigo 
71: “Se o Congresso Nacional ou o 
Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas 
no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito”.

O dispositivo em questão apresenta 
o mérito de ter corrigido a incongruência 
do Texto Constitucional de 1967/1969, 
pelo qual da omissão dos Poderes 
Legislativo e Executivo decorria a 
insubsistência da impugnação feita 
pelo Tribunal. Apesar disso, é fato que 
sua redação não reveste a necessária 
clareza, eis que não evidencia o 
conteúdo e a extensão da decisão que, 
então, caberá ao Colegiado.

Sobre  o  tema,  encontram-
se na doutrina posicionamentos 
diametralmente opostos.  LUÍS 
ROBERTO BARROSO25 expõe seu 
entendimento nos seguintes termos:

“Decidirá ,  por  certo,  sobre 
a legalidade ou não do contrato, 
e da respectiva despesa, para o 
fim de julgamento das contas do 

administrador. Não é razoável supor, 
à vista da partilha constitucional de 
competências vigentes no direito 
brasileiro, que o Tribunal de Contas 
possa, sobrepondo seu próprio juízo 
ao do administrador e ao do órgão ao 
qual presta auxílio, sustar aquilo que 
o Executivo e o Legislativo entendem 
ser válido. É preciso não esquecer: 
a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial é exercida, 
mediante controle externo, pelo 
Congresso Nacional, com o “auxílio 
dos Tribunais de Contas”. Por evidente, 
a última palavra é do órgão Legislativo, 
e não do Tribunal de Contas”.

Por sua vez, a lição de CARLOS 
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO26, 
invocando o entendimento de CELSO 
BANDEIRA DE MELLO, segue a 
direção contrária27:

“Neste ponto, meu entendimento 
afina-se com o do ilustre e estimado 
co lega  de  São  Paulo ,  CELSO 
BANDEIRA DE MELLO, para quem 
a decisão e as providências da 
Corte de Contas assumirão, em 
tal conjectura, caráter autônomo e 
definitivo. A não ser assim, estar-se-ia 
fazendo letra morta daquele comando 

constitucional e esvaziando-se por 
completo o permissivo da intervenção 
subsidiária do órgão constitucional de 
controle externo para suprimento da 
inércia dos Poderes em causa.” 

Com efeito, caso se consagre o 
primeiro entendimento exposto, 
conclui-se pela continuidade da 
sistemática anterior a 1988. Ou 
seja, transcorrendo in albis o prazo 
para manifestação do Congresso 
Nacional e do Executivo, a objeção 
levantada pelo Tribunal de Contas 
continuaria como insubsistente. Ora, 
considerando que o Constituinte de 
1988, ao disciplinar o controle externo 
da atividade administrativa do Estado, 
optou por ampliar substancialmente 
as competências dos Tribunais de 
Contas, o entendimento que, ao 
contrário, negligencia a decisão da 
Corte não merece prosperar. 

Essa matéria, infelizmente, ainda 
não foi objeto de apreciação pelo 
Supremo Tribunal Federal. O Ministro 
MARCO AURÉLIO, no entanto, 
já sinalizou pela competência do 
Tribunal de Contas para sustar a 
execução de contrato na hipótese de 
omissão do Poder Legislativo quando 
relatou o Mandado de Segurança n.º 
23.550/DF, oportunidade em que, 
pronunciando-se a respeito da norma 
do artigo 71, §2º, da CRFB, expôs: “A 
previsão de o Tribunal vir a fazê-lo 
somente se verifica na hipótese de 
omissão do Congresso Nacional ou 
do Poder Executivo competente, no 
prazo de noventa dias (§2º do citado 
artigo)”. 

Por fim, cumpre mencionar, ainda 
no que tange à fiscalização exercida 
sobre as contratações administrativas, 
a norma pertinente ao controle dos 
editais de licitação, prevista no artigo 
113, §2º, da Lei n.º 8.666/93, segundo 
a qual os Tribunais de Contas poderão 
solicitar para exame, até o dia útil 
imediatamente anterior à data de 

25  Artigo citado, p. 139.  
26 Artigo citado, p. 49.
27  No mesmo sentido, assevera o Mestre e Doutor em Direito do Estado pela USP TOSHIO MUKAI: “No caso de contrato, a sustação somente poderá ser adotada 
diretamente pelo Legislativo (art. 71, p. 1º), mas, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, não efetivarem as medidas 
previstas no parágrafo 1º, o Tribunal decidirá a respeito (ou seja, sustará a execução do contrato).” ( In: “Os Tribunais de Contas no Brasil e a Coisa Julgada”. 
Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, n.º 70, out./nov. 1996, pp. 83-86).
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28 STF, SS 1308/RJ. 

recebimento das propostas, cópia 
do edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades 
da Administração interessada à adoção 
de medidas corretivas pertinentes que, 
em função desse exame, lhe forem 
determinadas.

Considerando que a Constituição 
da República não prevê hipótese 
de controle prévio a ser exercido 
pelos Tribunais de Contas, discute-
se sobre a possibilidade de tais 
Cortes exigirem o encaminhamento 
prévio dos editais de licitação para 
registro. 

O Supremo Tribunal Federal, 
apreciando pedido formulado em 
sede de suspensão de segurança28, 
cassou medida liminar concedida 
pelo Tribunal de Justiça local que 
determinava que o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro se 
abstivesse de examinar previamente 
qualquer procedimento licitatório 
envolvendo a concessão do serviço 
público de saneamento básico. Na 
oportunidade, ao deferir a suspensão 
de segurança, o então Presidente 
do STF salientou que: “torna-se 
evidente que essa proibição genérica, 
imposta pela liminar ora questionada, 
frustra, por completo, com grave 
prejuízo para o interesse público, 
a atuação do Tribunal de Contas. 
Cabe enfatizar que a presunção juris 

tantum de legitimidade dos atos do 
Poder Público não deve impedir 
que o Tribunal de Contas exerça, 
em plenitude, a ação fiscalizadora 
de que foi incumbido pela Lei 
Fundamental da República. Essa 
interdição genérica, fundada na 
liminar mandamental em causa, 
parece ofender a competência 
institucional do Tribunal de Contas, 
por neutralizar, indevidamente, 
o desempenho da insuprimível 
atribuição fiscalizadora que, às 
Cortes de Contas, assiste no sistema 
de direito constitucional positivo 
vigente no Brasil, especialmente se 
se considerarem os paradigmas ético-
jurídicos que devem pautar a atuação 
do Poder Público.” 

Em igual sentido já se pronunciou 
o Superior Tribunal de Justiça, nos 
autos do Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança n.º 17.996/RJ, 
ao manter multa aplicada pelo Órgão 
de Contas a agente público que deixou 
de cumprir determinação no sentido 
do encaminhamento, para apreciação 
prévia, de edital de licitação. Vejam-
se trechos significativos do julgado:

“É sabido que, com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 
o controle dos atos praticados 
pelos agentes públicos passou a ser 
exercido com maior amplitude pelos 
Tribunais de Contas, ou seja, estes 

passaram a ter um maior controle 
preventivo visando fazer cumprir 
postulado inscrito na Carta Maior, no 
sentido de que os atos administrativos 
a serem praticados passassem a 
obedecer, rigorosamente, ao princípio 
da moralidade. 

(...).
A evolução do controle exercido 

pelos Tribunais de Contas, quer 
federais, estaduais assim como 
municipais, nos mostra que esse 
controle, além de preventivo, reveste-
se de caráter educativo, impedindo 
o malferimento aos princípios da 
legalidade, eficiência e a todos os 
demais postos na Lei de Licitações. 
Temos aqui o que denominamos de 
princípios implícitos do controle da 
licitação uma vez que esta não é apenas 
controlada a posteriori mas, também, 
a priori, constituindo-se, pois, um 
fator a prestigiar a moralidade na 
prática do ato administrativo.”

Como se percebe, os Tribunais 
Superiores, quando provocados 
a se manifestarem a respeito da 
competência das Cortes de Contas 
para exame de atos e contratos 
administrativos, têm prestigiado 
o exercício do controle externo, 
reconhecendo a relevância e a 
imprescindibilidade da missão 
constitucional atribuída a tais 
órgãos. 

os termos do inciso VIII do 
artigo 71 da Constituição 
Federal, o Tribunal de Contas, 

ao constatar ilegalidade de despesas ou 
irregularidade de contas nos processos 
de apuração de responsabilidade, 
tem competência para aplicar aos 
responsáveis as sanções legais, incluindo 
a cominação de multa proporcional ao 
dano causado ao erário.

Tendo em vista que as deliberações 
adotadas em tais processos podem 
resultar em acórdãos condenatórios, 
envolvendo a imputação de débito ou de 

multa, é imperativo que se desenvolvam 
à luz do princípio constitucional do due 
process of law, com rigorosa observância 
do contraditório, da ampla defesa e da 
motivação. 

N e s s e  s e n t i d o ,  t o d o s  o s 
processos relacionados à apuração 
de responsabilidades pressupõem a 
citação do agente ou do interessado para 
apresentar defesa e, se houver débito, 
para recolher a quantia devida, tendo 
aplicação, aqui também, o instituto da 
revelia. Demais disso, é assegurada a 
intervenção obrigatória do Ministério 

Público que atua junto aos Tribunais 
de Contas, sob pena de nulidade 
absoluta. 

Duas situações podem surgir quando 
o Colegiado delibera pela irregularidade 
das contas ou pela ilegalidade de 
despesas emanadas dos gestores 
públicos. A primeira delas contempla 
a existência de débito, caso em que 
o Tribunal condena o responsável 
ao pagamento da dívida, atualizada 
monetariamente, acrescida dos juros de 
mora, podendo ainda aplicar-lhe multa 
de até cem por cento do valor atualizado 

III. 5. COMPETêNCIA SANCIONATóRIA

N
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do dano causado ao erário (artigo 57 
da Lei n.º 8.443 / 92 – Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União).

Na segunda situação já não existe o 
débito, mas resta comprovada a ocorrência 
de alguma infração, a prática de ato de 
gestão ilegal ou antieconômico, hipótese 
em que o Colegiado deverá aplicar ao 
responsável a multa proporcional (artigo 
58 da Lei n.º 8.443 / 92), cabendo motivar 
o valor fixado. 

De acordo com o §3 do artigo 71 
da CRFB, tais acórdãos condenatórios 
proferidos pelos Tribunais de Contas 
têm eficácia de título executivo. Ocorre, 
porém, que grandes embates vêm 
sendo travados para a definição da 
legitimidade para promover a atividade 
executiva de tais decisões. Isso porque o 
Supremo Tribunal Federal29 já sinalizou 
pela impossibilidade de se atribuir 
à própria Corte (por intermédio de 
suas procuradorias administrativas), 
ou ao Ministério Público Especial, 
legitimidade para tanto. Assim, pelo 

sistema atual, a execução fica a cargo dos 
órgãos de representação das Fazendas 
Públicas credoras e o resultado acaba 
sendo a grave crise de efetividade da ação 
repressiva das Cortes de Contas, eis que 
as Procuradorias dos Municípios, assim 
como as Procuradorias dos Estados e a 
Advocacia-Geral da União não gozam, 
infelizmente, de independência em 
relação ao Poder Executivo.

Analisando especificamente essa 
situação, observa Sergio Ferraz:

“Como atribuir então – e é isso 
que se tem feito – a uma instituição 
subordinada a um dos Poderes do Estado 
a execução de decisão proveniente de 
uma instituição independente? E, pior 
ainda, como fazer quando, por exemplo, 
o agente multado ou executado for o 
próprio Chefe do Executivo, de seu 
turno também Chefe da Advocacia 
Pública? A par disso, figure-se que 
os títulos executivos, resultantes das 
decisões dos Tribunais de Contas, 
são apenas um, dentre os vários 

o se discorrer sobre o espírito 
republicano das competências 
reconhecidas ao sistema 

Tribunal de Contas, não se pode deixar 
de destacar a atuação do denominado 
Ministério Público Especial, na 
medida em que ali se coordenam dois 
vetores fundamentais do princípio 
republicano: o Ministério Público, 
como instituição independente 
vocacionada para a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; e sua atuação junto ao 
Tribunal de Contas, órgão responsável 
pelo controle técnico da gestão 
financeira pública. 

Pois bem. A Constituição da 
República de 1988, em seu artigo 
130, dispõe textualmente que “aos 
membros do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas aplicam-se as 
disposições desta seção pertinentes 
a direitos, vedações e forma de 

investidura”. A seção em que se 
localiza o dispositivo encontra-se 
no capítulo pertinente às Funções 
Essenciais à Justiça, seção I: Ministério 
Público. Essa é a referência contida 
na Carta Constitucional de 1988 ao 
Ministério Público Especial. 

A interpretação do dispositivo 
constitucional não tem sido fácil, eis 
que sua redação lacunosa permite 
tão-somente concluir pela existência 
de um Ministério Público junto às 
Cortes de Contas, órgão de extração 
Constitucional que não se confunde 
com o Ministério Público da União 
ou dos Estados. 

Exatamente por conta das dúvidas 
e incertezas geradas pela redação do 
artigo 130 da CRFB é que, até meados 
da década de 90, diversas Cortes 
de Contas da Federação optaram 
por consolidar o Ministério Público 
Especial em suas estruturas internas, 
ao passo que, em outros Estados-

membros, optou-se por atribuir ao 
Ministério Público Comum a atuação 
funcional junto às Cortes de Contas. 

J á  nes sa  época ,  po rém,  o 
Supremo Tribunal Federal sinalizou 
a inconstitucionalidade daquela 
segunda opção, no leading case firmado 
em 1994, na Adin nº 789/DF, em que 
se afirmou a constitucionalidade 
dos dispositivos da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União que 
previam a existência de um Ministério 
Público Especial, consolidado na 
estrutura daquela Corte e dissociado 
do Ministério Público da União.

A partir dos inúmeros julgados do 
Supremo Tribunal Federal a respeito 
do Ministério Público Especial, 
podem-se sintetizar as principais 
diretrizes adotadas na busca do sentido 
e do alcance da norma do artigo 130 
da CRFB: (i) o Ministério Público 
Especial, que atua junto ao Tribunal 

IV. MINISTÉRIO PúBLICO jUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (ARTIGO 130 DA CRFB)

A

29  Confira-se, por todos: STF, RE n.º 223.037/SE
30  In: “A execução das decisões dos Tribunais de Contas: algumas observações”. O Novo Tribunal de Contas – órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 3ª edição, p. 220.

mananciais de outros títulos executivos, 
originários de outros segmentos estatais, 
a confluírem para a atuação judicial de 
cobrança das Advocacias Públicas. O 
que acontece hoje: os débitos impostos 
pelos Tribunais de Contas são relegados 
para segundo plano, quando não mesmo 
são desconsiderados por inspirações 
subalternas (v.g., quando o alvo da 
cobrança é um alto dirigente do Poder 
Executivo, ou mesmo, da instituição da 
advocacia pública)”30.   

Como se percebe, existe, de fato, 
uma incongruência ao se atribuir aos 
órgãos de representação judicial dos 
entes federativos a legitimidade para 
promover a execução das decisões dos 
Tribunais de Contas que imputam débito 
ou aplicam multa. Ou seja, os Tribunais 
atuam pedagogicamente e também 
repressivamente, mas quando se trata de 
executar suas decisões, a competência 
já não mais lhes está afeta, o que coloca 
em risco a sua efetividade. 
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omo se pode facilmente 
constatar a partir da análise 
empreendida, o arcabouço 

constitucional dos Tribunais de Contas 
confere-lhes, inquestionavelmente, as 
competências necessárias para que 
possam desempenhar com eficiência 
o seu munus e, com isso, resguardar 
a gestão administrativa dos bens 

e recursos públicos. Mas ainda 
há pontos a serem aprimorados, 
dentre os quais se destacam: (i) a 
efetividade das decisões repressivas 
das Cortes de Contas; (ii) a ausência 
de autonomia institucional do Parquet 
especial; (iii) a necessidade de que 
sejam fielmente observados os critérios 
fixados constitucionalmente para 

preenchimento das vagas de Ministro 
e Conselheiro. 

As questões descritas nos itens 
(i) e (ii) já foram objeto de exposição 
anteriormente e, sobre o assunto, 
importa apenas registrar a tramitação 
da PEC n.º 27/2007, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que pretende 
conferir ao Parquet Especial autonomia 

V. CONCLUSãO

C

31  Trecho final do voto do Ministro Carlos Ayres Britto nos autos da ADI 2.378/GO.  

de Contas, não integra o Ministério 
Público da União, nem tampouco o 
Ministério Público dos Estados; (ii) 
é órgão de extração constitucional, 
cuja existência jurídica resulta da 
expressa previsão normativa constante 
do artigo 130, sendo indiferente 
que não haja menção expressa no 
artigo 128 da Constituição; (iii) o 
Ministério Público Especial não dispõe 
de fisionomia institucional própria e, 
não obstante as expressivas garantias 
de ordem subjetiva conferidas aos seus 
integrantes, encontra-se consolidado 
na intimidade estrutural da Corte 
de Contas. É dizer, os membros do 
Parquet Especial gozam das mesmas 
garantias de ordem subjetiva conferidas 
aos Procuradores e Promotores de 
Justiça (independência funcional, 
vitaliciedade, irredutibilidade de 
subsídio); no entanto, a instituição 
não goza de autonomia administrativa 
e financeira, eis que se encontra 
consolidada na intimidade estrutural 
da Corte de Contas. 

É precisamente na fixação da 
diretriz indicada no item (iii) que, a 
meu ver, a interpretação adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal merece ser 
revisitada.  Isso porque não são raras as 
situações em que o reconhecimento de 
garantias institucionais revela-se como 
pressuposto lógico e inafastável para o 
efetivo exercício de garantias de ordem 
subjetiva, especialmente quando se 
trata de independência funcional.  

Os Ministros CARLOS AYRES 
BRITTO e MARCO AURÉLIO já vêm se 
posicionando, em alguns temas, pela 
revisão da jurisprudência firmada pelo 

“

STF a respeito do Ministério Público 
Especial, reconhecendo a necessidade 
de que seja novamente examinado 
o “entendimento jurisprudencial 
endógeno sobre a matéria da autonomia 
administrativa do Ministério Público 
de Contas”31. Confira-se, em síntese, 
a linha de argumentação traçada pelo 
Ministro CARLOS AYRES: 

“Pois bem, diante dessa pelo 
menos aparente diversificação de 
trato normativo-constitucional para as 
duas tipologias de Ministério Público, 
parece-me que os questionamentos 
centrais a se fazer só podem ser 
estes: a Constituição Republicana 
parificou tão-somente os membros 
de ambas as espécies de Ministério 
Público, porque sua real intenção 
foi a de atribuir relevo sistêmico 
desigual às respectivas instituições, 
ou tal igualação não passou de uma 
simples opção legislativa por uma 
estrutura de linguagem mais sintética, 

restando implícito que somente faz 
sentido conferir idêntico regime 
normativo aos membros do Ministério 
Público Especial se estes puderem 
atuar sob o guarda-chuva de uma 
instituição paritariamente forrada de 
prerrogativas quanto as que vigem 
para o Ministério Público Geral?

C r e i o  q u e  o  s e g u n d o 
questionamento é que fala por si, Está 
implícita no tracejamento de regime 
jurídico igual no plano subjetivo a 
outorga de prerrogativas iguais no 
plano objetivo (que já é de caráter 
institucional ou colegial). Pois na 
autonomia administrativa de uma 
Instituição é que as prerrogativas 
funcionais de cada qual dos seus 
membros ganham plena possibilidade 
factual de expressão. Uma coisa a 
manter com a outra identidade de 
natureza, como no dito popular de que 
‘o vento que venta ali é o mesmo que 
venta aqui’”. 

Resulta claro, a partir da leitura 
do trecho transcrito, a relação 
indissociável existente entre garantias 
de ordem subjetiva e garantias de 
ordem institucional. Com efeito, 
como anteriormente ressaltado, o 
reconhecimento  de  garant ias 
institucionais ao Ministério Público de 
Contas é condição sine qua non  para 
o efetivo exercício das relevantíssimas 
garantias de ordem subjetiva outorgadas 
aos seus membros, especialmente em se 
tratando de independência funcional, 
que pode vir a ser substancialmente 
fragilizada diante da ausência de  
autonomia administrativa e financeira 
da Instituição. 

A atividade de 
controle exercida 
pelos Tribunais 

de Contas não se 
exaure na mera 

análise de legalidade 
da atividade 

administrativa.

”
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funcional e administrativa, bem como 
da PEC n.º 30/2005, de autoria do 
Senador Antonio Carlos Valadares, que 
pretende conferir auto-executoriedade 
às decisões dos Tribunais de Contas 
de que resulte imputação de débito ou 
aplicação de multa. 

Por sua vez, quanto ao modelo de 
composição dos Tribunais de Contas 
tal qual delineado pela Constituição, 
integrado por membros indicados pelo 
Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, 
sendo que, no último caso, com duas 
vagas reservadas aos membros do MPE 
e a Auditores, tal parâmetro é apenas 
raramente encontrado nos diversos 
Tribunais de Contas do país, mesmo 
já se tendo passado praticamente vinte 
anos desde a promulgação da CRFB. É 
importante forçar as mudanças a fim 
de que tal modelo seja amplamente 
observado nas diversas esferas 
federativas, inclusive com a organização, 
em todos os Tribunais de Contas, das 
carreiras de Procurador do Ministério 
Público Especial e de Auditor.  

Além disso, é fundamental que 
os requisitos previstos pelo artigo 73, 
§1º, da CRFB para a nomeação para o 
cargo de Ministro ou Conselheiro de 
Tribunal de Contas sejam efetivamente 
condicionantes do preenchimento 
de tais cargos, cuja indicação não 
pode, absolutamente, ser influenciada 
por fatores meramente políticos, que 
chegam a colocar sob suspeita a própria 
confiabilidade institucional32.  

Finalmente, em desfecho da 
exposição desenvolvida podem ser 
sintetizadas as principais idéias 
debatidas neste trabalho nos tópicos 
que se seguem:

1. A controlabilidade do exercício do 
poder estatal é característica fundamental 
do regime político republicano. Dentre 
os mecanismos de controle previstos na 
Constituição da República, destaca-se 
o controle externo exercido pelo Poder 
Legislativo, com o auxílio técnico dos 
Tribunais de Contas, na forma prevista 
no artigo 70 da CRFB. 

2. O titular do controle externo é o 

Legislativo, e não poderia ser diferente, 
visto ser precisamente este o órgão de 
Poder que, composto por representantes 
eleitos, traça as políticas públicas a 
serem seguidas e concretizadas pela 
Administração. Mas esse controle 
político é exercido com o auxílio de um 
órgão técnico, que é exatamente a Corte 
de Contas. 

3. Ser um órgão que auxilia o Poder 
Legislativo no exercício do controle 
externo não significa, em absoluto, 
que exista entre os Tribunais de 
Contas e o Legislativo subordinação 
ou hierarquia. Ao contrário, tais Cortes 
podem ser caracterizadas como órgãos 
constitucionalmente autônomos e 
independentes, cujas competências 
encontram-se definidas na Constituição 
visando ao exercício do controle 
financeiro público em um contexto de 
colaboração e cooperação integrada 
entre os Poderes da República.   

4 .  Dentre  as  competências 
constitucionalmente outorgadas aos 
Tribunais de Contas, destacam-se: (i) 
emissão de parecer prévio quanto às contas 
anuais prestadas pela Chefia do Poder 
Executivo, cabendo ao Poder Legislativo 
o seu julgamento; (ii) julgamento das 
contas de qualquer responsável por 
bens, dinheiros ou valores públicos; 
(iii) realização de inspeções e auditorias, 
de natureza contábil, patrimonial, 
financeira, operacional, nas unidades 
administrativas dos três poderes; 
(iv) aplicação de sanções em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas; (v) sustação da execução de 
atos administrativos irregulares, ilegais 
ou antieconômicos etc. O artigo 71 da 
CRFB, na verdade, enumera uma série 
de atribuições das Cortes de Contas 
e a partir de sua análise não é difícil 
perceber que tais Tribunais são um 
grande observatório da performance da 
Administração Pública. 

5. A atividade de controle exercida 
pelos Tribunais de Contas não se exaure 
na mera análise de legalidade da atividade 
administrativa. Vai muito além, por 
autorização expressa do Constituinte: 

trata-se de promover uma análise global 
de mérito, que compreende, além da 
legalidade, a aferição da legitimidade 
e da economicidade das opções 
administrativas. Ora, nessa análise 
global de mérito é indissociável o exame 
da eficiência administrativa: controle de 
resultados, que devem ser os melhores 
possíveis, no mais curto espaço de tempo 
e com os menores custos. 

6. A Constituição da República 
prestigiou, sobremaneira, o controle 
social da administração pública, 
prevendo a sua incidência também 
no âmbito das Cortes de Contas, com 
a possibilidade de tais órgãos serem 
provocados a atuar pelos cidadãos, 
legitimados ao controle, que passam a 
exigir diretamente das Cortes de Contas 
sua atuação investigatória e corretiva.  
Assim é que se admite amplamente a via 
da cidadania participativa nos Tribunais 
de Contas, conforme delineado no artigo 
74, §2º, da CRFB. 

7. O arcabouço constitucional 
dos Tribunais de Contas confere-
lhes,  inquestionavelmente,  as 
competências necessárias para que 
possam desempenhar com eficiência 
o seu munus e, com isso, resguardar 
a gestão administrativa dos bens 
e recursos públicos. Mas ainda há 
pontos a serem aprimorados para que 
o Sistema Tribunal de Contas possa 
consolidar mais firmemente a sua 
posição republicana. Dentre os aspectos 
que estão a merecer aprimoramento, 
destacam-se: (i) a busca pela maior 
efetividade das decisões que aplicam 
multa ou que imputam débito; (ii) 
o reconhecimento da autonomia 
institucional administrativa e financeira 
do Ministério Público que atua junto às 
Cortes de Contas; e, finalmente, (iii) a 
necessidade de que sejam observados, 
com fidelidade, os critérios fixados para 
o provimento dos cargos de Ministros 
e Conselheiros, inclusive com a 
organização, em todos os Tribunais 
de Contas da Federação, das carreiras 
de Procurador do Ministério Público 
Especial e de Auditor.  

32 Não se pode esquecer, aliás, que os Ministros do Tribunal de Contas da União, por força do artigo 73, §3º, da CRFB, têm as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Por simetria, a norma também se aplica aos Conselheiros dos Tribunais 
de Contas dos Estados e dos Municípios, sendo que, em tais casos, o paradigma é o regime aplicável aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais.  



�0 maio 2008 - n. 38   Revista TCMRJ   

ar
tig

o A Teoria Autonomista 
da Arbitragem

Palavras-chave: Arbitragem – Teoria Jurisdicionalista ou Processual – Teoria Contratualista – Teoria Mista ou Sincrética 
– Teoria Autonomista – Coertio – Executio.

1. Apresentam-se sob a forma de 
discussão polarizada as opiniões 
doutrinárias  sobre a  natureza 
jurídica da arbitragem. Entendem os 
estudiosos que seu enquadramento 
nas diversas classes de idéias que 
preponderam no Direito resumir-se-
ia ao dualismo público-privado, ou 
mais especificamente às noções de 
jurisdição e contrato. A jurisdição 
seria, para muitos autores, o paradigma 
que melhor explicaria a natureza 
jurídica da arbitragem, especialmente 
porque ela, a arbitragem, seria um 
modo de resolução de conflitos, no 
qual incumbiria a um terceiro dar a 
palavra final. De outro lado, aqueles 
que se orientam pela noção de contrato 
exprimem-se de modo a retomar 

a clássica visão contratual como 
um meio de duas partes atenderem 
aos seus interesses, inicialmente 
contrapostos.
 Essa distinção do que seria a 
arbitragem para o Direito não é, 
sabidamente, nova e infundada. 
Tampouco está associada aos efeitos 
que a jurisdição e o contrato oferecem 
aos seus defensores e àqueles que 
acreditam que estejam tratando 
da mais célere e flexível forma de 
se resolver conflitos nos tempos 
atuais. Ela remonta ao fenômeno 
que se convencionou chamar de 
divisão dicotômica do Direito: a 
vetusta problemática do direito, 
especialmente o denominado Direito 
Continental, ou “Civil Law”, que se 

contrapõe ao “Commom Law”, em 
vigor nos países anglo-saxônicos.

2. Essa visão dual ou dicotômica de 
que em Direito ou se está diante do 
que é público ou do que é privado é 
a mais afirmada (summa divisio), e 
também a mais questionada (scientia 
una) pelos juristas, e consiste no 
principal alicerce da polêmica 
arbitral. E se há aporias sobre o que é 
classificado como público ou privado, 
igualmente se duvida do critério, ou 
talvez, critérios de distinção.
 Um sem número de teorias finitas, 
mas incontáveis, são arroladas na 
maior dimensão que se pretende 
atribuir ao objeto da explicação. Uma 
teoria deve ser lembrada, entretanto: a 

 Ana Tereza Palhares Basílio
Membro da Comissão Internacional de Arbitragem 
da Câmara de Comércio Internacional

As proposições mais conhecidas sobre a natureza jurídica da arbitragem são tratadas no 
artigo como decorrência de um estudo fragmentado e parcial do instituto e cada vez mais 
distante do objetivo principal de apurar a sua estrutura complexa. A partir da perspectiva 
fundamental da divisão do Direito entre o público e o privado, a busca da natureza jurídica 
da arbitragem voltou-se para os paradigmas da jurisdição e do contrato e deixou de 
considerar o cariz diferenciado do instituto.

André R. C. Fontes
Desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região  
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que determina a divisão na presença 
do Estado, na qualidade de Estado, 
nas situações jurídicas em que se 
apresenta. É dessa maneira que se 
entende ser o Direito Processual 
uma disciplina de Direito Público. A 
presença do Estado como Estado-juiz 
atribui a esse ramo do conhecimento 
a marca pública. Por sua vez, os 
contratos em geral são vistos, 
normalmente, como uma expressão 
do Direito Privado, exatamente pela 
ausência do Estado. A figura do 
contrato administrativo não seria bom 
exemplo, primeiro pelas inúmeras 
controvérsias acerca de sua existência, 
e segundo pelo fato de que é por força 
de lei que o contrato administrativo é 
assim classificado e categorizado.

3. A divisão do Direito em duas 
partes (público e privado) continua 
a ser ensinada nos cursos jurídicos 
como uma premissa aos estudos 
fundamentais, e é, simultaneamente, 
a mais combatida, especialmente nos 
semestres seguintes da graduação. 
 De tudo o que se expôs, extrai-
se que a coisa pública, desde os 
tempos de Roma antiga, com a figura 
da res publica, continua a merecer 
atenção singular dentre os assuntos 
preferidos dos doutores, seja para 
afirmá-la, seja para negá-la. Um 
distintivo específico da atualidade 
é a mistura ou identificação entre 
o que é público e privado. Algo 
que se assemelha aos movimentos 
socialistas, que tanto vigor teórico 
provocaram no século passado, 
notadamente sob a perspectiva 
do diferencial da titularidade: 
no  soc ia l i smo pre tendia - se  a 
titularidade pelo Estado do que era 
público e privado; hoje, pretende-se 
a titularidade do particular para o 
que é público e particular. Não é sem 
razão, por exemplo, a polêmica sobre 
se o usuário de serviços públicos 
seria, também, consumidor, pois é 
a fronteira cinzenta do público e do 
privado que impede a exata visão 
dos limites da norma regulatória, no 
confronto com o Código de Defesa 
do Consumidor.

4. A arbitragem sofre os efeitos mais 
imediatos desse debate geral. É por 
isso que prospera o dissenso sobre a 
arbitragem ser jurisdição ou contrato, 
ou, em outras palavras, instituto de 
natureza pública ou privada. 
 O debate  es tá  longe  de  se 
circunscrever ao que é público ou 
privado. O argumento mais decisivo é 
o de que a arbitragem inicia-se por um 
negócio (ou contrato simplesmente 
para alguns) e é exercida e realizada 
com poderes que muito se assemelham 
aos da jurisdição. Dessa constatação 
se poderia suscitar, em uma primeira 
provocação, se o caráter negocial deve 
ser ignorado para se utilizar a tese da 
jurisdição; ou, talvez, desconsiderar a 
tese da jurisdição, em virtude do papel 
da vontade na arbitragem. É certo que 
nem a classificação de jurisdição, 
nem a de natureza contratual pura da 
arbitragem resolve, de forma imediata, 
as questões suscitadas. É que, à 
primeira vista, somos conduzidos a 
uma posição intermediária.
5. A  Teor ia  In termediár ia  da 
arbitragem adota como elementos 
conceituais aspectos da Teoria da 
Jurisdição e da Teoria do Contrato, 
simultaneamente.  Por associar 
elementos de duas outras teorias, 
nós a denominamos também de 
Teoria Mista, exatamente por tratar 
dessas posições intermediárias, 
que tantas dúvidas provocam. Essa 
concepção, que é conhecida ainda 

como Teoria Sincrética, à primeira 
vista, solucionaria o problema, pois 
em uma simples assertiva poderia se 
afirmar que a conjugação das teorias 
melhor exprimiria a natureza jurídica 
da arbitragem. Esse raciocínio é de 
cunho reducionista e não enfrenta o 
problema central da categorização, 
natureza e realidade da arbitragem.
Suscita-se, ademais, outra indagação: 
se a arbitragem não é uma categoria 
própria ou autônoma, e sim, um 
contrato ou jurisdição, porque não 
se aplicam a ela os regimes desses 
institutos? A resposta é simples: 
porque o árbitro não é dotado de 
todos os poderes do juiz e porque a 
arbitragem não se subordina apenas 
à autonomia da vontade.
 Demais disso, a arbitragem não 
se limita à aplicação do Direito, pois, 
sabidamente, pode se realizar por 
eqüidade, ou ainda pela praxe, como, 
por exemplo, as práticas comerciais. 
A sistemática da arbitragem pode 
obedecer às cláusulas convencionadas 
pelos litigantes em formas totalmente 
distintas do Direito em vigor. Então, 
nesse caso, a arbitragem não seria 
jurisdição, contrato ou os dois 
amalgamados. A arbitragem seria o 
que, então?  A melhor resposta é uma 
só: arbitragem é arbitragem.
 A teoria que melhor explica a 
arbitragem, por conseguinte, será 
aquela lastreada na afirmação de 
que arbitragem é arbitragem, e não 
jurisdição, ou contrato ou ainda um 
misto de jurisdição e contrato.

6. O significado do debate aqui 
desenvolvido é de pura natureza e não 
se limita a um mero enquadramento 
enciclopédico. Como qualquer tipo 
ou espécie de instituto conhecido, 
não se justifica retirar da arbitragem 
a pretensão de ser objeto de um 
tratamento autônomo, dela ser, ela 
mesma, um específico campo de 
estudo, sem muletas do Direito 
Processual ou do Direito Civil. 
A arbitragem não pode ser uma 
exceção à idéia de que também ela 
deveria passar pelo debate de ter uma 
explicação científica autônoma, de 

A teoria que 
melhor explica a 

arbitragem (...) será 
aquela lastreada 
na afirmação de 
que arbitragem é 
arbitragem, e não 

jurisdição, ou contrato 
ou ainda um misto de 
jurisdição e contrato.

“

”
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o constituir objeto de um estudo próprio 
e específico, e não ser classificada 
como um saber científico ancilar, 
caudatário de um outro. Não se 
justifica que nenhuma especulação 
científica, divorciada das cartilhas 
dos estudiosos do Direito Processual 
e do Civil, possa existir.
 As importantes contribuições 
do pensamento jurídico no terreno 
arbitral, longe de serem relegadas ao 
esquecimento, devem ser altamente 
valorizadas, porque conservam a 
riqueza e a vitalidade do interminável 
debate. Serão os contrastes entre 
arbitragem e jurisdição, assim como 
arbitragem e contrato, que nos 
permitirão concluir pela necessidade 
e importância de uma autonomia 
própria e científica da arbitragem e 
de seus estudos.

7.  Pressuposto de qualquer análise 
deve ser a assertiva de que nenhuma 
contribuição dos estudos jurídicos 
no terreno da arbitragem nos brindou 
com uma explicação satisfatória 
do problema e que seja capaz 
de apreendê-lo com um caráter 
universal. A isso se agrega o fato de 
que, em grande medida, a natureza 
da arbitragem dependerá do sistema 
legal sob o qual se analisa a questão.

8. A principal crítica à Teoria 
Jurisdicional é a falta de imperium no 
poder dos árbitros. A impossibilidade de 
exercer a coerção sobre os particulares, 
para obter o cumprimento forçado de 
um determinado pronunciamento 
do árbitro, robustece a concepção de 
que não se exerce uma verdadeira 
jurisdição, porquanto essa última leva 
implícita a força coercitiva emanada 
do Estado-juiz.
 De outra parte, se a concepção 
segundo a qual a noção de jurisdição 
compreende a atividade de julgar e 
de impor condutas – a cognição e 
a execução – aos árbitros faltaria a 
segunda e alguns outros poderes da 
primeira. Sem esse poder coercitivo, o 
chamado elemento coertio, que integra 
a jurisdição, a arbitragem nunca poderia 
revestir natureza jurisdicional.  

 O árbitro não tem poder de coerção, 
seja sobre as partes, seja sobre terceiro. 
Falta-lhe também um característico 
marcante, que é o elemento executio, 
que dá ao juiz o poder de tornar 
concreta a solução encontrada pela 
sentença (o elemento juditium). A 
jurisdição não se limita aos elementos 
notio, vocatio e juditium, e se todas 
as suas propriedades não alcançam a 
arbitragem, é de se considerar que de 
outro instituto se trata. 
 O árbitro é, acima de tudo, 
um agente das partes, a quem elas 
autorizam emitir um pronunciamento 
que solucione a disputa pendente. 
Nem se diga que não seria só a vontade 
das partes que atribui jurisdição 
aos árbitros, pois é o Estado que 
proporcionaria tais condições. O Estado 
possibilita, justamente, por meio da 
jurisdição, que a arbitragem tenha 
proteção e exeqüibilidade. A analogia 
com o trabalho do juiz de formar 
comandos para a solução de conflitos 
está longe de ser critério definidor, 
porque, também a Administração 
Pública lança mão de comandos 
resultantes de julgados, na órbita das 
suas atividades e nas relações com 
os jurisdicionados, e nem por isso se 
atribui a tal atividade administrativa 
o caráter de jurisdicional.
 Por outro lado, a vontade determinante 
dos sujeitos do litígio na formação 
da arbitragem não lhe atribui caráter 
negocial ou contratual, porque as partes 
assumem também o compromisso de 
se submeter ao laudo arbitral, que é 
uma característica mais próxima de um 
poder de julgar, do que simplesmente dar 
cumprimento a um contrato. 
 A celeuma é antiga e não passou 
despercebida dos antigos romanos. No 
texto Pro Roscio, Marco Túlio Cícero 
destacava que o árbitro (arbiter) atuava 
com maior extensão e ampla liberdade 
e suas funções se diferenciavam das 
do juiz (judex). Dizia, em passagens 
do texto com a perspectiva da época, 
que o juízo era de dinheiro certo ou 
versando a lide sobre uma soma fixa, 
enquanto a arbitragem dizia respeito 
à questão de soma não determinada. 
Segundo o autor, se recorria ao judex 

para ganhar ou perder tudo; já ao 
árbitro, a despeito de querer ganhar 
tudo, ao menos para perder somente 
pouco, pois a fórmula do juízo seria 
direta, rude e simples, ao passo que 
a do árbitro, moderada e suave. E 
acrescenta que para uma causa havia 
apenas um só juiz, mas na arbitragem 
vários são os árbitros. Na arbitragem, 
segundo Cícero, concede-se o que 
for melhor e mais eqüitativo; nela o 
demandante confessa que exige mais 
do que lhe é devido, mas que lhe basta 
e sobra o que concede o árbitro. 
 Vista como um tema processual, 
a  arbitragem continuará a  ser 
ana l i sada  em a lguns  de  seus 
aspectos. De igual modo, o mesmo 
resultado será obtido pelo estudo 
da arbitragem, pautado pela visão 
contratual. A dupla perspectiva 
processual e contratual não afasta 
a persistência de que o enfoque 
deve ser ampliado, de forma global, 
como um todo. A sua consistência 
privada complexa, de conteúdo 
aparentemente público, não pode 
ser fragmentada, segundo a origem 
dos seus estudos. Só se poderá 
alcançar o objetivo de conhecer 
a arbitragem a partir da própria 
arbitragem. Um estudo no qual a 
arbitragem seja tomada dos ângulos 
mais variados que uma análise 
convencionalmente depurada da 
sua gênese e livre das proposições 
tradicionais estará fadado a atentar 
contra a sua natureza e realidade.
Nestas breves considerações, um 
assunto de tanta relevância foi aludido 
de maneira geral e abrangente. O 
conteúdo do texto está muito longe 
de corresponder ao conjunto de 
perspectivas múltiplas e das questões 
suscitadas em torno da arbitragem. 
A natureza jurídica da arbitragem é 
tema clássico e capital no destino 
que se quer dar a esse dinâmico 
instrumento de solução de litígios. 
Marcada por novas e apaixonadas 
reflexões, a delimitação da natureza 
jurídica da arbitragem sempre será 
medular na elaboração teórica desse 
instituto, que está, sem dúvida, em 
permanente construção.
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Incompatibilidade da Aplicação da 
Lei de Improbidade Administrativa 
com a Prerrogativa de Função dos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas 

L e i  d e  I m p r o b i d a d e 
Administrativa tem como 
origem o combate aos atos 

públicos que afetem a probidade e a 
moralidade, dentre outros relevantes 
princípios constitucionais, e maltratem 
a coisa pública, através da prática 
de situações estabelecidas de forma 
devassa e com prejuízo ao erário.

Para tanto, o artigo 37, § 4º da CF, 
estabeleceu que os atos de improbidade 
administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma 
e gradações previstas em lei, “sem 
prejuízo da ação penal cabível.” (g.n.)

Ou seja, a Constituição Federal se 
preocupou em estimular o combate 
à corrupção moral e financeira que 
sempre assolou o nosso país, por parte 
de alguns agentes públicos.

A fim de atender ao citado preceito 
constitucional elencado no artigo 37, § 
4º, foi editada a Lei nº 8.429/92, com a 
finalidade de tipificar a prática dos atos 

de improbidade administrativa, bem 
como os seus sujeitos ativos.

Nesse sentido, o artigo inaugural da 
Lei nº 8.429/92 preconiza que os atos de 
“improbidade praticados por qualquer 
agente público servidor ou não contra 
a Administração Direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes” 
estariam, em tese, subsumidos na citada 
Lei Federal.

Por agente público, a própria Lei 
de Improbidade Administrativa, em 
seu artigo 2º, descreveu que são todos 
aqueles que exercem mandato, cargo, 
emprego ou função em entes de direito 
público.

Ou seja, a lei sub examem estabelece 
que agente público é toda pessoa que 
exerce, permanente ou transitoriamente, 
com ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função pública.

Também, de forma ampla, a Lei 
Bilac Pinto (Lei nº 3.502, de 21 de 

dezembro de 1958), que antecedeu à 
Lei nº 8.429/92, designou a figura do 
servidor público como o destinatário 
de seus comandos legais.

Houve, dessa forma, uma ampliação 
do conceito de “servidor público” para 
o de “agente público”, com a finalidade 
de que a atual Lei de Improbidade 
Administrativa pudesse abranger os 
objetivos da própria Constituição 
Federal.”

Os “agentes públicos” estabelecidos 
pela Lei nº 8.429/92 são os servidores 
do Estado e pessoas coletivas de direito 
público, constituindo o elemento 
humano dos serviços públicos, quando 
entendidos entes em sentido lato.

Chegamos a afirmar em outra 
oportunidade1: “são abrangidos não 
só os agentes de serviços públicos, 
como os agentes políticos, pessoal 
contratado, servidores militares, enfim, 
a Lei de Improbidade abrange, de uma 
forma ampla, todos os que direta ou 
indiretamente se relacionam com o 
Poder Público, com o objetivo de não 

Mauro Roberto Gomes de Mattos 
Advogado especialista em Direito Administrativo 
Vice-Presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público - IDAP

A
I. INTRODUçãO

A  existência de certas garantias conferidas aos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas não se caracteriza 
como privilégio, mas meio de assegurar seus livres 
desempenhos, de forma a preconizar  a independência e 
autonomia dos Tribunais de Contas. 

1  MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O Limite da Improbidade Administrativa. O Direito dos Administrados dentro da Lei nº 8.429/92. 3. ed., Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 16.
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o deixar ninguém excluído do campo de 
ação das sanções que ela dispõe.”

Portanto, segundo a Lei de 
Improbidade Administrativa, o conceito 
agente público genericamente abrange a 
todas as pessoas que executam funções 
públicas, até mesmo transitoriamente. 
Não resta dúvida que nessa condição 
jurídica de “agente público”, se 
inserem os Magistrados, os Membros 
dos Tribunais de Contas e os Agentes 
Políticos, entre outros.

Todas as três categorias nominadas, 
segundo o que vem estabelecido na 
Lei nº 8.429/92, estão inseridas em seu 
escopo e, segundo a citada norma, se 
praticarem, no exercício de suas funções, 
ou em razão delas, atos administrativos 
que importem em enriquecimento 
ilícito (artigo 9º, da Lei nº 8.429/92), 
prejuízo ao erário (artigo 10, da Lei nº 
8.429/92), violação aos bons princípios 
da Administração Pública (art. 11, da Lei 
nº 8.429/92) responderão pela prática 
de ato de improbidade administrativa, 
em tese.

Essa situação era relativamente 
t ranqüi la ,  tanto  na doutr ina, 
como na jurisprudência, visto que 
incorrendo em atos de improbidade 
administrativa, o agente público 
está sujeito, independentemente de 
outras penalidades na esfera penal, 
administrativa e cível, às sanções 
previstas no artigo 12, da Lei nº 
8.429/92.

Para tanto, basta a subsunção da 
conduta do agente público em um dos 
três tipos infracionais da Lei nº 8.429/92, 
já declinados.

Sucede que, apesar de possuir 
natureza civil, a Lei nº 8.429/92 não 
afasta os aspectos penais incidentes. Isso 
porque, mesmo a Lei de Improbidade 
Administrativa possuindo natureza 
administrativa e política, há também a 

conotação penal, como dito por Arnoldo 
Wald e Gilmar Ferreira Mendes2, que, 
ao atualizarem a obra de Hely Lopes 
Meirelles: “é inegável que a chamada 
ação de improbidade administrativa tem 
cunho civil (ressalvados, obviamente, os 
aspectos criminais da Lei nº 8.429/92, 
a serem perseguidos em ação penal 
própria, que não se confunde com a ação 
civil de improbidade, aqui abordada). (...) 
Tais características, no entanto, fazem 
da ação de improbidade administrativa 
uma ação civil de forte conteúdo penal, 
e com inegáveis aspectos políticos.”

Partindo da premissa de que a Lei 
de Improbidade possui “forte conteúdo 
penal” em suas sanções, quando 
utilizadas com a finalidade de punir 
o agente público pela prática de qualquer 
dos atos tipificados como ímprobos, houve, 
através da Reclamação nº 2.138/STF, o 
questionamento quanto ao conflito da 
citada Lei Federal com as garantias 
estabelecidas pela Constituição Federal 
para os agentes políticos, detentores de 
mandatos.

Apesar do STF não ter analisado 
a situação jurídica dos Magistrados 
e dos Membros dos Tribunais de 
Contas, o princípio é o mesmo adotado 
pela Reclamação nº 2.138/STF, tendo 
em vista que esses agentes públicos 
devem se submeter à regimes distintos 
de responsabilidade, em face às 
prerrogativas que lhes são conferidas 
para o exercício de suas relevantes 
funções. Um Juiz que não possua a 
garantia mínima de sua independência 
funcional não possui liberdade para 
decidir contendas judiciais, visto que 
ele será um meio aplicador da lei, 
sujeitando-se, por óbvio, em decorrência 
da situação em que se encontra, a proferir 
julgamentos políticos. Da mesma forma, 
os Conselheiros dos Tribunais de Contas, 
que são responsáveis pelos julgamentos 

administrativos das regularidades das 
contas dos entes públicos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito 
Federal, se não possuírem as mínimas 
garantias, serão figuras decorativas, 
deixando de zelar pelo princípio da 
economicidade quando do julgamento 
das contas públicas, para se vincularem 
a um sistema que lhes retirariam as suas 
garantias legais, quando investidos em 
suas relevantes funções.

Essas três altas funções (agente 
político, Magistrado e Conselheiro do 
Tribunal de Contas) são complexas 
e envolvem alguns desdobramentos 
constitucionais que segundo o STF, para 
o caso específico dos agentes políticos, 
inviabiliza a aplicação integral da Lei nº 
8.429/92, quando se tratar da apuração 
da prática de ato de improbidade 
administrativa, porquanto a natureza 
jurídica das sanções cominadas na 
Lei nº 8.429/92, tais como a perda 
da função e a suspensão dos direitos 
políticos, possuem similitude com as 
sanções penais dispostas no Decreto nº 
201/67, que pune a prática de crimes 
de responsabilidade por Prefeitos 
Municipais, que somente poderiam ser 
aplicados pelos Tribunais de Justiça dos 
Estados (artigo 29, X, da CF).

C o n s t i t u i n d o  c r i m e s  d e 
responsabilidade, a prática do ato de 
improbidade administrativa, a que 
alude a Lei nº 8.429/92, colide com 
outras normas constitucionais  e legais, 
de grau hierárquico superior.

Assim sendo, a prerrogativa de 
função retira a incidência da Lei 
nº 8.429/92, visto que os crimes de 
responsabilidade dos agentes políticos, 
dos Magistrados e dos Conselheiros dos 
Tribunais de Contas e dos membros do 
MP seguem orientações constitucionais 
que os retiram do contexto da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

p ó s  o  j u l g a m e n t o  d a 
Reclamação nº 2.138, o 
Supremo Tribunal Federal 

– STF trouxe uma interessante e 
relevante discussão jurídica, visto que 

a maioria dos Ministros admitiram que 
os atos de improbidade administrativa 
descritos na Lei nº 8.429/92, constituem 
autênticos crimes de responsabilidade 
(cf. voto do Min. Gilmar Mendes na  

RC 2.138/STF).
Rigorosamente nesse sentido, o 

Ministro Relator Nelson Jobim já havia 
se antecipado, quando do deferimento 
da medida liminar requerida na citada 

A
II. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESCRITOS NA LEI Nº 8.429/92 

CONSTITUEM AUTêNTICOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Atualizado por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 215.
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Reclamação nº 2.138/STF, verbis: 
“assim, em análise preliminar, não 
parece haver dúvida de que os delitos 
previstos da L. 1079, tais como os 
arrolados na L. 8429/92, são delitos 
políticos-administrativos. É certo que se 
a competência para processar e julgar a 
ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) 
abranger também atos praticados pelos 
agentes políticos, submetidos à regime de 
responsabilidade especial, ter-se-á uma 
interpretação ab-rogante do disposto no 
art. 102, I, “c”, da Constituição. Se, ao 
contrário, se entender que aos agentes  
políticos  como os Ministros de Estado, 
por estarem submetidos a um regime 
especial de responsabilidade, há que se 
afirmar a plena e exclusiva competência 
do STF para processar e julgar os delitos 
político-administrativos, na hipótese do 
art. 102, I, “c”, da Constituição. Conclui-
se também, num juízo preliminar, 
que, na segunda hipótese, não se 
cuida de assegurar ao agente político 
um regime de imunidade em face 
dos atos de improbidade. O agente 
político há de responder pelos delitos 
de responsabilidade perante os órgãos 
competentes para processá-lo e julgá-
lo.” 

Isso porque, a natureza jurídica de 
algumas sanções cominadas pela Lei nº 
8.429/92 (perda da função e suspensão 
dos direitos políticos) também são 
sanções penais dispostas na Lei  
nº 1.079/50 ou Decreto nº 201/67 pela 
prática de crimes de responsabilidades, 
aos quais estão vinculados não só 
os agentes políticos, como também 
os membros do Poder Judiciário e os 
Conselheiros dos Tribunais de Contas, 
que só podem ser sancionados pelos 
Tribunais de Justiça dos Estados, ou 
dos Tribunais Superiores, dependendo 
de cada caso, em face do privilégio do 
foro ratione officii.

Ou seja, o crime de responsabilidade, 
como infração político-administrativa a 
qual se sujeitam os Conselheiros do 
Tribunal de Contas, tramitará no juízo 
competente, em virtude da instituição 
da prerrogativa de foro, estabelecida em 
função do cargo exercido.

Isso porque, a Constituição Federal 
equiparou o regime jurídico dos 

ordem pública, tendo em vista que 
são responsáveis pelo controle da 
regularidade dos gastos públicos. O 
controle da legalidade da realização de 
qualquer despesa ou receita do poder 
público, abrangido nesse contexto a 
concessão de quaisquer benefícios 
fiscais, é um dos importantes controles 
efetuados pelos Tribunais de Contas.

Por essa razão, a responsabilidade 
do Conselheiro pela prática de atos 
omissivos ou comissivos efetivados 
em decorrência de sua função, não são 
aferíveis através de ação de improbidade 
administrativa.

É de se registrar que a Lei nº 8.429/92 
não revogou a Lei Complementar nº 
35/79, como não poderia, em face ao 
princípio da hierarquia das leis.

Com efeito, o disposto no artigo 22, 
da Lei de Improbidade Administrativa 
deve ser interpretado de modo a não 
conflitar com as disposições, tanto da 
Constituição Federal, quanto da LC  
nº 35/79.

A interpretação a ser adotada na 
espécie é a sistemática, tendo em vista 
o critério orgânico que vigora em nosso 
ordenamento jurídico constitucional.

E em nome dessa interpretação 
sistemática não se pode olvidar que para 
o exercício de tão importantes missões 
constitucionais, faz-se necessária a 
existência de certas garantias aos 
membros dos Tribunais de Contas que 
têm como foco conferir à instituição 
a necessária independência para o 
exercício da jurisdição, resguardando-a 
das pressões ou intromissões de outros 
Poderes.

Não se caracterizando, pois, os 
predicamentos das presentes garantias 
conferidas aos Conselheiros dos 
Tribunais de Contas como privilégios, 
mas como meio de assegurar seus livres 
desempenhos, de molde a preconizar a 
independência e autonomia das Cortes 
de Contas.

Dessa maneira, a lei estabeleceu 
a prerrogativa de função não só dos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas, 
mas também dos Magistrados, dos 
Agentes Políticos e dos Membros do 
Ministério Público, como forma de 
dotá-los de prerrogativas indispensáveis 

A responsabilidade 
do Conselheiro 
pela prática de 
atos omissivos 
ou comissivos 
efetivados em 
decorrência de 
sua função, não 

são aferíveis 
através de ação 
de improbidade 
administrativa.

“

”
Ministros do TCU aos da Magistratura 
(CF, art. 73, § 3º), estendendo tais 
garantias aos Tribunais de Contas dos 
Estados e dos Municípios (CF, art. 75).

Nesse sentido, aplicam-se aos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas, 
no que couber os dispositivos da Lei 
Complementar nº 35, de 12.03.1979 
(LOMAN).

Sendo que, depois de nomeados 
e empossados, os Conselheiros só 
perderão seus cargos por efeito de 
sentença judicial, exoneração a pedido, 
ou por motivo de incompatibilidade 
com o exercício de sua função.

Após uma interpretação sistemática 
entre as normas legais aplicáveis aos 
Conselheiros em Cortes de Contas 
com a LOMAN, tem-se que os mesmos 
somente perderão seus cargos, quando 
a hipótese for a de sentença judicial, 
em ação penal por crime infamante ou 
de responsabilidade (cf. artigo 25, da 
LC nº 35/79).

Essa garantia não deve ser encarada 
como um privilégio, pois tal qual os 
Magistrados, os Conselheiros dos 
Tribunais de Contas são responsáveis 
pelo julgamento da matéria afeta 
às suas competências, que são de 
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o ao exercício livre de seus misteres. 
Contudo, essa liberdade funcional não 
significa impunidade no desempenho 
de suas atribuições, tendo em vista que 
a probidade é uma norma de conduta 
impostergável.

Havendo violação da mesma, através 
da prática, no exercício da função, de 
atos ímprobos, o Conselheiro responderá 
por crime de responsabilidade e não 
pelos termos da Lei de Improbidade 
Administrativa, como decidido pelo 
STF na situação jurídica dos agentes 
políticos, que possuem as mesmas 
prerrogativas de funções dos Membros 
das Cortes de Contas.

A “perda de cargo” de Magistrado 
ou de Membro do Tribunal de Contas, 
segundo o elencado no art. 26, da 
LOMAN não prevê a hipótese de 
“improbidade administrativa” (sequer 
em tese).

C o n s i d e r a n d o  q u e  p e l a 
Constituição Federal a disciplina do 
Estatuto da Magistratura, extensível 
aos Membros do Tribunal de Contas, 
exige Lei Complementar, a Lei de 
Improbidade Administrativa, sendo 
lei ordinária, por si só, não possui 
poderes para disciplinar tal sanção 
para Juízes ou para os Conselheiros 
das Cortes de Contas.

Agrega-se a tal situação jurídica o que 
vem estabelecido no art. 27 da LOMAN, 
que estabelece a competência originária 
para eventual “perda de cargo” de 
Magistrado, o Tribunal Regional Federal, 
para a hipótese de Juízes Federais, ou 
para o Tribunal de Justiça dos Estados, 
nas situações que envolvem Juizes 
estaduais, ou seja, jamais a primeira 
instância (Juiz Federal ou de Vara de 
Fazenda Pública) possui competência 
legal para impor sanção às categorias 
funcionais anteriormente declinadas.

Outra hipótese jurídica que se torna 
irrefutável, é que Lei Ordinária (Lei nº 
8.429/92) não é instrumento normativo 
apto a alterar jurisprudência assente 
do Supremo Tribunal Federal, fundada 
direta e exclusivamente na interpretação 
da CF.

Sendo oportuno esclarecer que a 
Constituição Federal não outorgou a 
interpretação constitucional às leis 

ordinárias, visto que tal delegação foi 
direcionada para o STF.

Portanto, estabelecido pelo STF 
que o Agente Político não responde por 
ato de improbidade administrativa, tal 
orientação é extensiva tanto para os 
Magistrados, como para os Conselheiros 
dos Tribunais de Contas, em face de suas 
prerrogativas de funções.

Pensar diferente é defender a 
possibilidade da lei ordinária (Lei 
nº 8.429/92) limitar determinada 
inteligência da Constituição Federal 
(Crime de Responsabilidade), para 
estabelecer situação que, por si só, fere 
frontalmente o próprio plasmado da 
Magna Carta.

Por outro lado, merece destaque 
parte do laborioso voto do Ministro 
Relator Nelson Jobim, ao relatar a 
Reclamação nº 2.138/STF: “ora, se os 
atos de improbidade administrativa 
do Presidente da República são crimes 
de responsabilidade, a fortiori, as 
condutas funcionais de improbidade 
administrativa, definidas pela Lei nº 
8.429/92, têm a mesma natureza jurídica, 
ou seja, são crimes de responsabilidade, 
pois, se assim é quanto ao presidente 
da República, nada se justifique que 
sua natureza se transmude em razão 
apenas, da diferença da função pública 
exercida pelo agente público. Se 
assim não for, cair-se-á no ilogismo 
de se admitir que uma circunstância 
meramente acidental é capaz de mudar 
a essência das coisas. Porque ato de 
improbidade administrativa é, na sua 
essência, crime de responsabilidade 
(também denominado, quiçá com 
maior propriedade, de infração político-
administrativa), praticável não só pelo 
Presidente da República, mas por todo e 
qualquer agente político, a Lei nº 1.079/50 
estendeu sua aplicação aos Ministros 
de Estado (art. 13), aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal (art. 39), 
ao Procurador-geral da República (art. 
40), aos governadores e secretários dos 
estados-membros (art. 74), fazendo 
questão de repetir, relativamente a 
cada um deles, que procedimento 
incompatível com a dignidade, a honra 
e o decoro do cargo atenta contra a 
probidade da Administração e é crime 

de responsabilidade. Por se tratar de 
crime de responsabilidade, o processo 
e julgamento dos agentes públicos, 
sejam ou não agentes políticos, aos 
quais se imputa a autoria de ato de 
improbidade administrativa, hão de 
obedecer às regras de competência 
constitucionalmente fixadas. Assim, 
pelos atos de improbidade de praticar, 
porque constitutivos de crime de 
responsabilidade, o Presidente da 
República há de ser processado e julgado 
pelo Senado Federal, mediante prévia 
licença da Câmara dos Deputados, nos 
termos do artigo 86 da Constituição 
Federal; os Ministros de Estado e os 
comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica, quando não se tratar 
de crime de responsabilidade conexo 
com o do Presidente da República, os 
ministros do próprio Supremo Tribunal 
Federal, os membros dos Tribunais 
Superiores, os ministros do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente serão 
processados e julgados, originariamente, 
pelo Supremo Tribunal Federal (art. 
102. I, c, da Constituição Federal); os 
desembargadores dos Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 
os membros dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal, os 
juízes dos Tribunais Regionais Federais, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais 
e do Trabalho, aos membros dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios e membros do Ministério 
Público da União que oficiem perante 
Tribunais, quando a ele imputada a 
prática de ato de improbidade, ou seja, 
a prática de crime de responsabilidade 
deverão eles ser processados e julgados, 
originariamente, pelo Superior Tribunal 
de Justiça (art. 105, I, a, da Constituição 
Federal); os governadores dos estados 
e do Distrito Federal, pela Assembléia 
Legislativa, nos trilhos da Lei nº 
1.079/50, com a devida adequação ao 
texto constitucional vigente; os prefeitos 
e vereadores, pela Câmara Municipal, 
segundo regras estampadas nos artigos 
4º e 7º, respectivamente, do Decreto-
lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. 
Obviamente, os agentes públicos que 
não têm foro por prerrogativa de função 
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constitucionalmente fixado, serão 
processados e julgados por juiz de 
primeiro grau de jurisdição. Pode não ser 
o desejável por muitos, que desconfiam 
da eficácia sancionatória, quando se 
trata de foro por prerrogativa de função, 
mas legem habemus e urge cumprir 
a lei que nos rege, principalmente 
quando essa lei é a Constituição da 
República Federativa do Brasil. Seu 
descumprimento torna inviável o Estado 
de Direito Democrático. Por fim, cabe 
ressaltar a improbidade dos efeitos 
da sentença proferida em primeira 
instância que, além de ter decretado 
a suspensão dos direitos políticos de 
Ministro de Estado pelo prazo de 08 
anos e a perda da função pública, 
condenou-o, ainda, a perda do cargo 
efetivo de Ministro de 1ª classe do 
Ministério das Relações Exteriores, por 
fatos ligados ao exercício de sua função 
ministerial. (...)”

Com o mesmo brilho e eloqüência 
jurídica, o Ministro Luiz Fux (Relator p/ 
acórdão), no REsp nº 456.649/MG (STJ, 
1ª T., DJ de 5.10.06, p. 237), assim 
ementou: “administrativo. Ação Civil 
Pública. Ex-Prefeito. Conduta omissiva. 
Caracterização de infração político 
administrativa. Decreto-Lei n.º 201/67. 
Ato de improbidade administrativa. Lei 
n . º  8 . 4 2 9 / 9 2 .  C o e x i s t ê n c i a . 
Impossibilidade. Manutenção do 
acórdão recorrido. Voto divergente do 
Relator. 1. Hipótese em que a controvérsia 
a ser dirimida nos presentes autos cinge-
se em definir se a conduta do ex-prefeito, 
consistente na negativa do fornecimento 
de informações solicitadas pela Câmara 
Municipal, pode ser enquadrada, 
simultaneamente, no Decreto-lei n.º 
201/67 que disciplina as sanções por 
infrações político-administrativas, e na 
Lei n.º 8.429/92, que define os atos de 
improbidade administrativa. 2. Os 
ilícitos previstos na Lei n.º  8.429/92 
encerram delitos de responsabilidade 
quando perpetrados por agentes políticos 
diferenciando-se daqueles praticados 
por servidores em geral. 3. Determinadas 
autoridades públicas  não são 
assemelhadas aos servidores em geral, 
por força do cargo por elas exercido, e, 
conseqüentemente, não se inserem na 

redução conceitual do art. 2º da  Lei n.º 
8.429/92 (“Reputa-se agente público, 
para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior”), posto  encartados na 
l e i  q u e  p r e v ê  o s  c r i m e s  d e 
responsabilidade. 4. O agente político 
exerce parcela de soberania do Estado e  
pour cause atuam com a independência 
inextensível  aos servidores em geral, 
que estão sujeitos às limitações 
hierárquicas e ao regime comum de 
responsabilidade. 5. A responsabilidade 
do agente político obedece a padrões 
diversos e é perquirida por outros meios. 
A imputação de improbidade a esses 
agentes implica em categorizar a  
c o n d u t a  c o m o  “ c r i m e  d e 
responsabilidade”, de natureza especial. 
6. A Lei de Improbidade Administrativa 
admite no seu organismo atos de 
improbidade subsumíveis  a regime 
jurídico diverso, como se colhe do art. 
14, § 3º da Lei nº 8.429/92 (“§ 3º 
Atendidos os requisitos da representação, 
a autoridade determinará a imediata 
apuração dos fatos que, em se tratando 
de servidores federais, será processada 
na forma prevista nos arts. 148 a 182 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
e, em se tratando de servidor militar, de 
acordo com os respectivos regulamentos 
disciplinares.”), por isso que se infere 
excluídos da abrangência da lei os 
crimes de responsabilidade imputáveis 
aos agentes políticos. 7. O Decreto-lei 
n.º 201/67 disciplina os crimes de 
responsabilidade dos agentes políticos  
(prefeitos e vereadores), punindo-os 
com rigor maior do que o da lei de 
improbidade. Na concepção axiológica, 
os crimes de responsabilidade abarcam 
os crimes e as infrações político-
administrativas com sanções penais, 
deixando, apenas, ao desabrigo de sua 
regulação, os ilícitos civis, cuja 
transgressão implicam sanção 
pecuniária. 8. Conclusivamente, os fatos 
tipificadores dos atos de improbidade 
administrativa não podem ser imputados 

aos agentes políticos, salvo através da 
propositura da correspectiva ação por 
crime de responsabilidade. 9. O realce 
político-institucional do  thema 
iudicandum sobressai das conseqüências 
das sanções inerentes aos atos ditos 
ímprobos, tais como a perda da função 
pública e a suspensão dos direitos 
políticos. 10. As sanções da ação por 
improbidade  podem ser mais graves 
que as sanções criminais tout court, 
mercê  do gravame para o equilíbrio 
jurídico-institucional, o que lhe empresta 
notável colorido de infração penal que 
distingue os atos ilícitos civis dos atos 
ilícitos criminais. 11. Resta inegável que, 
no atinente aos agentes políticos, os 
delitos de improbidade encerram crimes 
de responsabilidade e, em assim sendo, 
revela importância prática a indicação 
da autoridade potencialmente apenável 
e da autoridade aplicadora da pena. 12. 
A ausência de uma correta exegese das 
regras de apuração da improbidade pode 
conduzir a situações ilógicas, como 
aquela retratada na Reclamação 2138, 
de relatoria do Ministro Nelson Jobim, 
que por seu turno, calcou-se na 
Reclamação 591, assim sintetizada: “a 
ação de improbidade tende a impor 
sanções gravíssimas: perda do cargo e 
inabilitação, para o exercício de unção 
pública, por prazo que pode chegar a 
dez anos. Ora, se um magistrado houver 
de responder pela prática da mais 
insignificante das contravenções, a que 
não seja cominada pena maior que 
multa, assegura-se-lhe foro próprio, por 
prerrogativa de função. Será julgado 
pelo Tribunal de Justiça, por este 
Tribunal Supremo. Entretanto, a admitir 
a tese que ora rejeito, um juiz de 
primeiro grau poderá destituir do cargo 
um Ministro do STF e impor-lhe pena 
de inabilitação para outra função por até 
dez anos. Vê-se que se está diante de 
solução que é incompatível como o 
sistema.” 13. A eficácia jurídica da 
solução da  demanda de improbidade 
faz sobrepor-se à essência  sobre o 
rótulo, e contribui para emergir a 
questão de fundo sobre a questão da 
forma. Consoante assentou o Ministro 
Humberto Gomes de Barros na Rcl 591: 
“a ação tem como origem atos de 
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políticas. Daí por que os agentes políticos 
precisam de ampla liberdade funcional 
e maior resguardo para o desempenho 
de suas funções. As prerrogativas que 
se concedem aos agentes políticos não 
são privilégios pessoais; são garantias 
necessárias ao pleno exercício de suas 
altas e complexas funções governamentais 
e decisórias. Sem essas prerrogativas 
funcionais os agentes políticos ficariam 
tolhidos na sua liberdade de opção e 
decisão ante o temor de responsabilização 
pelos padrões comuns da culpa civil e 
do erro técnico a que ficam sujeitos os 
funcionários profissionalizados (cit. p. 
77)” (Direito Administrativo Brasileiro, 
27ª ed., p. 76). 15. Aplicar-se a Lei de 
Improbidade, cegamente, pode conduzir 
à situações insustentáveis enunciadas 
pelo voto preliminar do Ministro Jobim, 
assim descritos: “a) o afastamento 
cautelar do Presidente da República (art. 
20, par. único da Lei nº 8.429/92) 
mediante iniciativa de membro do 
Ministério Público, a despeito das 
normas constitucionais que fazem o 
próprio processo penal a ser movido 
perante esta Corte depender da 
autorização por dois terços da Câmara 
dos Deputados (CF, art. 102, I, b, c;c o 
art. 86, caput); ou ainda o seu afastamento 
definitivo, se transitar em julgado a 
sentença de primeiro grau na ação de 
improbidade que venha a determinar a 
cassação de seus direitos políticos e a 
perda do cargo: b) o afastamento cautelar 
ou definitivo do presidente do Congresso 
Nacional e do presidente da Câmara dos 
Deputados nas mesma condições do 
item anterior, a despeito de o texto 
constitucional assegurar-lhes ampla 
imunidade material, foro por prerrogativa 
de função em matéria criminal perante 
o STF (CF, art. 102, I, b) e regime próprio 
de responsabilidade parlamentar (CF, 
art. 55, II); c) o afastamento cautelar ou 
definitivo do presidente do STF, de 

improbidade que geram responsabilidade 
de natureza civil, qual seja aquela de 
ressarc i r  o  erár io ,  re la t ivo  à 
indisponibilidade de bens. No entanto, 
a sanção traduzida na suspensão dos 
direitos políticos tem natureza, 
evidentemente, punitiva. É uma sanção, 
como aquela da perda de função pública, 
que transcende à seara do direito civil. 
A circunstância de a lei denominá-la 
civil em nada impressiona. Em verdade, 
no nosso ordenamento jurídico, não 
existe qualquer separação estanque 
entre as leis civis e as leis penais.” 14. 
A doutrina, à luz do sistema, conduz à 
inexorável conclusão de que os agentes 
políticos, por estarem regidos por 
normas especiais de responsabilidade, 
não se submetem ao modelo de 
competência previsto no regime comum 
da lei de improbidade. O fundamento é 
a prerrogativa pro populo e não privilégio 
no dizer de Hely Lopes Meirelles, verbis: 
“os agentes políticos exercem funções 
governamentais, judiciais e quase-
judiciais, elaborando normas legais, 
conduzindo os negócios públicos, 
decidindo e atuando com independência 
nos assuntos de sua competência. São 
as autoridades públicas supremas do 
Governo e da Administração, na área de 
sua atuação, pois não são hierarquizadas, 
sujeitando-se apenas aos graus e limites 
constitucionais e legais da jurisdição. 
Em doutrina, os agentes políticos têm 
plena liberdade funcional, equiparável 
à independência dos juízes nos seus 
julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo 
de responsabilização civil por seus 
eventuais erros de atuação, a menos que 
tenham agido com culpa grosseira, má-
fé ou abuso de poder. (...) Realmente, a 
situação dos que governam e decidem 
é bem diversa da dos que simplesmente 
administram e executam encargos 
técnicos e  prof iss ionais ,  sem 
responsabilidade de decisão e opções 

qualquer de seus membros ou de 
membros de qualquer Corte Superior, 
em razão de decisão de juiz de primeiro 
grau; d) o afastamento cautelar ou 
definitivo de Ministro de Estado, dos 
Comandantes das Forças Armadas, de 
Governador de Estado, nas mesmas 
condições dos itens anteriores; e) o 
afastamento cautelar ou definitivo do 
procurador-geral em razão de ação de 
improbidade movida por membro do 
Ministério Público e recebida pelo juiz 
de primeiro grau nas condições dos itens 
anteriores.” 16. Politicamente, a 
Constituição Federal inadmite o 
concurso de regimes de responsabilidade 
dos agentes políticos pela Lei de 
Improbidade e pela norma definidora 
dos Crimes de Responsabilidade, posto  
inaceitável bis in idem. 17. A submissão 
dos agentes políticos ao regime jurídico 
dos crimes de responsabilidade, até 
mesmo por suas severas punições, torna 
inequívoca a total ausência de uma 
suposta “impunidade” deletéria ao 
Estado Democrático de Direito. 18. Voto 
para divergir do Relator e negar 
provimento ao recurso especial do 
Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, mantendo o acórdão recorrido 
por seus fundamentos.” 

Esses firmes posicionamentos 
jurisprudenciais citados não geram 
ou criam impunidades jurídicas 
a determinados agentes públicos, 
visto que os mesmos responderão 
por crimes de responsabilidade se 
praticarem atos ilícitos no exercício 
de suas funções. Apenas preconizam, 
o STF e o STJ, com apoio de parte 
da doutrina, a incompatibilidade 
da aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa com a prerrogativa 
da função de determinados agentes 
públicos, incluindo nesse contexto, 
por analogia, os Conselheiros dos 
Tribunais de Contas.

pós todo o exposto, conclui-se que os Conselheiros dos Tribunais de Contas, quando exercem os seus fundamentais misteres, 
não estão sujeitos ao determinado na Lei nº 8.429/92, por possuírem prerrogativas de função.
Essa conclusão deflui da interpretação da Constituição Federal dada pelo Supremo Tribuna Federal.A

III – CONCLUSÃO
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A dengue mata
saúde

dengue é uma doença febril 
aguda causada por um vírus 
que possui quatro sorotipos 

distintos: 1, 2, 3 e 4. Atualmente, é a 
mais importante virose transmitida 
por inseto que afeta o ser humano e 
constitui grave problema de saúde 
pública no mundo, especialmente, em 
países tropicais como o Brasil. Em todo 
o mundo, a Organização Mundial da 
Saúde estima que anualmente entre 50 a 
100 milhões de pessoas se infectam pelo 
vírus da dengue em mais de 100 países, 
dos quais 250 a 500 mil casos evoluem 
para a dengue hemorrágica com cerca 
de 550 mil doentes necessitando de 
hospitalização, ocorrendo pelo menos 
entre dois a três mil óbitos.

O aumento da transmissão da 
doença foi favorecido pelo processo de 
urbanização desordenado com a criação 
de grandes aglomerados populacionais, 
de deficiências no suprimento de água, 
de tratamento de esgoto inexistente ou 
inadequado e de ausência de destino 
adequado do lixo com o acúmulo de 
recipientes plásticos não biodegradáveis 
no ambiente. Também contribuiu para 
esse processo a facilidade de transporte 
e as intensas relações comerciais 
entre regiões, permitindo a entrada 
de pessoas infectadas em período de 
incubação – período em que a infecção 
é assintomática - ou mesmo do vetor em 
localidades onde não existe a doença, 
e a falência dos programas de controle 
do mosquito. Além disso, estima-se 

Roberto de Andrade Medronho
Chefe do Departamento 
de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina da UFRJ

que o fenômeno de aquecimento global 
influirá na ocorrência de epidemias de 
dengue nas próximas décadas, já que 
a elevação da temperatura aumenta 
eficiência na reprodução do vetor e o 
número de vezes que o mosquito pica o 
homem. Este aquecimento favorecerá a 
expansão geográfica do vetor em termos 
de latitude e altitude. Dessa forma, 
poderá ser mais difícil o seu controle 
onde ele já existe, assim como, a 
inclusão de regiões até então com clima 
temperado, que mesmo oferecendo 
melhores condições sanitárias, possuem 
grandes bolsões de pobreza, constituído 
muitas vezes por imigrantes e subgrupos 
étnicos e sociais, que podem converter-
se em nichos de transmissão da doença, 
com risco de disseminação para toda 
a população dessas regiões. Assim, 
a desigualdade social, além do fator 
climático tende a ser muito importante 
na transmissão da dengue.

A infecção viral é transmitida pela 
picada da fêmea do mosquito Aedes 
aegypti, que possui hábitos domésticos 
e urbanos. O período de incubação da 
doença após a picada por um mosquito 
infectado varia de 3 a 15 dias, sendo 
em média de 5 a 6 dias. Ressalta-se 
que um mosquito infectado é capaz de 
transmitir o vírus por toda a sua vida, 
que dura cerca de 6 a 8 semanas.

O ciclo de vida do Aedes aegypti 
compreende quatro fases: ovo, larva, 
pupa e adulto. Os ovos são depositados 
nas paredes internas dos depósitos que 

servirão de criadouros, próximos à 
superfície da água. A fecundação se dá 
durante a postura e o desenvolvimento 
do embrião se completa em 48 horas, 
em condições favoráveis de umidade 
e temperatura. Uma vez completado o 
desenvolvimento embrionário, os ovos 
são capazes de resistir a longos períodos 
de dessecação, que pode prolongar-se 
por mais de um ano.

As fêmeas do Aedes aegypti são 
atraídas pelos recipientes de cores 
escuras com boca largas contendo 
folhas em decomposição e situados 
preferencialmente à sombra. Os 
ovos medem menos que 1 mm de 
comprimento e escurecem rapidamente. 
A elevação do nível de água no recipiente 
atingindo os ovos faz a larva emergir da 
casca rompida, iniciando-se a primeira 
das quatro fases larvárias. Normalmente, 
esta fase dura entre 5 a 7 dias, evoluindo 
posteriormente para a fase de ninfa 
que requer 2 a 3 dias para atingir a fase 
adulta. Assim, um mosquito escuro 
de aproximadamente 5 mm com um 
desenho de cor branca no tórax em 
forma de lira e bandas brancas perto das 
patas floresce e o acasalamento ocorre 
poucas horas após tornarem-se adultos. 
A fêmea inseminada põe diversos ovos 
férteis desde que alimentada com 
sangue antes de cada postura.

Todo o ser humano é suscetível ao 
vírus da dengue. Uma vez infectado por 
um determinado sorotipo, o indivíduo 
adquire imunidade permanente para 
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esse sorotipo específico. Entretanto, 
não fica protegido para os outros 
sorotipos. Assim, ele pode adquirir 
dengue quatro vezes ao longo de sua 
vida. Segundo a denominada teoria 
da infecção seqüencial, um indivíduo 
imune a um sorotipo do vírus, ao 
adquirir uma nova infecção por outro 
sorotipo, tem maior probabilidade de 
evoluir para a dengue hemorrágica, em 
função de uma resposta imunológica 
exacerbada do organismo a essa outra 
infecção.

A infecção pelo vírus da dengue pode 
evoluir desde uma forma assintomática, 
oligossintomática (poucos sintomas), 
dengue clássica até a dengue hemorrágica 
ou a síndrome do choque da dengue. 
Felizmente, as formas mais comuns 
são a assintomática, oligossintomática 
e a dengue clássica. Entretanto, a 
dengue hemorrágica é uma forma 
muito grave da doença e o paciente 
pode evoluir para o óbito, caso não 
haja um diagnóstico precoce e pronto 
tratamento. Além disso, alguns casos 
de dengue podem evoluir para o óbito 
sem necessariamente apresentar a forma 
hemorrágica. Neste caso, denomina-se 
dengue com complicações. 

A primeira manifestação clínica 
da dengue clássica é a febre alta (39° 
a 40°C), de início abrupto, seguida de 
cefaléia, dor muscular, prostração, dor 
nas articulações, anorexia, astenia, 
dor atrás do olho, náuseas, vômitos, 
exantema, prurido cutâneo. O fígado 
pode estar aumentado de volume 
e doloroso, ocasionalmente, desde 
o aparecimento da febre. Alguns 
aspectos clínicos dependem da 
idade do paciente. Desse modo, dor 
abdominal generalizada tem sido 
observada mais freqüentemente entre 
crianças e manifestações hemorrágicas 
como petéquias, sangramento nasal, 
sangramento gengival e aumento do 
fluxo menstrual têm sido relatados 
mais freqüentemente entre adultos, ao 
fim do período febril. A doença tem 
duração de 5 a 7 dias, mas o período de 
convalescença pode ser acompanhado 
de grande debilidade física, e prolongar-
se por várias semanas.

Na dengue hemorrágica, os sintomas 

iniciais são semelhantes aos da dengue 
clássica, porém há um agravamento 
do quadro no terceiro ou quarto dia 
de evolução, com aparecimento de 
manifestações hemorrágicas e colapso 
circulatório. Ocorre fragilidade dos 
vasos sanguíneos. Outras manifestações 
hemorrágicas incluem petéquias, 
equimoses, sangramento nasal, 
sangramento gengival, hemorragia 
em diversos órgãos (gastrintestinal, 
intracraniana etc) e hemorragia 
espontânea pelos locais de punção 
venosa. Nos casos graves de dengue 
hemorrágica, o choque geralmente 
ocorre entre o 3º e 7º dias de doença, 
geralmente precedido por dor 
abdominal. O choque é decorrente do 
aumento de permeabilidade vascular, 
seguida de hemoconcentração (aumento 
da concentração dos glóbulos vermelhos 
do sangue) e falência circulatória. É de 
curta duração e pode levar a óbito em 
12 a 24 horas ou à recuperação rápida, 
após terapia adequada. O choque 
caracteriza-se por pulso rápido e fraco, 
com diminuição da pressão arterial, 
extremidades frias, pele pegajosa e 
agitação. Alguns pacientes podem ainda 
apresentar manifestações neurológicas, 
como convulsões e irritabilidade.

O diagnóstico laboratorial específico 
é feito através do isolamento viral ou de 
métodos sorológicos que demonstrem 

a presença de anticorpos da classe IgM 
contra o vírus da dengue. Entretanto, 
a realização de exames inespecíficos – 
hematócrito e contagem de plaquetas - são 
os mais importantes para o diagnóstico 
e acompanhamento dos pacientes 
com manifestações hemorrágicas e 
para pacientes em situações especiais: 
gestante, idoso (maior que 65 anos), 
hipertensão arterial, diabete, asma 
brônquica, doença hematológica ou 
renal crônicas, doença severa do sistema 
cardiovascular ou doença auto-imune.

O tratamento é sintomático 
(analgésicos e antérmicos) e pode ser 
feito no domicílio, com orientação 
para retorno ao serviço de saúde após 
48 a 72 horas do início dos sintomas. 
A hidratação oral está indicada com 
aumento da ingesta de água, sucos, chás, 
soros caseiros etc. Não devem ser usados 
medicamentos com ou derivados do 
ácido acetilsalicílico e antiinflamatórios 
não hormonais, por aumentar o risco 
de hemorragias. No caso da dengue 
hemorrágica, a conduta frente ao 
paciente depende dos sinais clínicos e 
evolução da hemoconcentração. Neste 
caso, o paciente deve ser hospitalizado 
e receber hidratação venosa. 

Finalmente, ressalta-se que 
o combate ao vetor é o único fator 
passível de controle na dengue, pois 
até o momento não existe vacina nem 
tratamento específico da doença. Até 
o momento a ocorrência de processos 
epidêmicos infelizmente tem sido 
função da imunidade adquirida pela 
população ao sorotipo circulante e 
por mudanças sazonais do tempo 
(chegada do inverno) ao invés de um 
controle eficiente do vetor. Assim, com 
a circulação do sorotipo 4 em países 
próximos ou mesmo fronteiriços ao 
Brasil, como a Venezuela e a Bolívia, 
existe o risco da reintrodução desse 
sorotipo, o que aliado a uma população 
suscetível e à grande densidade vetorial 
seriam os ingredientes ideais para um 
novo processo epidêmico explosivo. 
Neste cenário, a chave para a não 
ocorrência de uma epidemia explosiva 
é o eficiente controle do vetor. Ainda 
há tempo, embora pareça faltar vontade 
política em muitas situações.

 

A chave 
para a não 

ocorrência de 
uma epidemia 

explosiva é 
o eficiente 
controle do 

vetor.
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de Contas do Brasil
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os dias 27 e 28 de março de 2008 
realizou-se, no Auditório Luiz 
Alberto Bahia, o V Encontro do 

Colégio de Corregedores dos Tribunais 
de Contas do Brasil, coordenado pelo 
conselheiro Jair Lins Netto, vice-
presidente corregedor do TCMRJ, 
com o apoio do Centro Cultural. O 
presidente do TCMRJ, conselheiro 
Thiers Montebello, fez a abertura do 
Encontro agradecendo a presença de 
todos, em especial dos conselheiros e 
corregedores de Tribunais de Contas 
presentes. Após rápida introdução 
sobre a necessidade de corregedoria nos 
Tribunais de Contas, Thiers apresentou 
o palestrante da manhã, o acadêmico 
Tarcísio Padilha.

Tarcísio Padilha, que é professor 
titular de Filosofia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, teve como 
tema de sua palestra “Ética Pública”:

“O tema da Conferência  é 
eminentemente vasto, não há como 
em três quartos de hora resumir a 
complexidade do desafio lançado à 
face do homem do século 21, ainda 

TCMRJ promove o V Encontro 
do Colégio de Corregedores dos 
Tribunais de Contas do Brasil

turbulento, fumegando com as guerras 
que persistem e teimam em turvar a 
atmosfera de entendimento entre os 
povos. (...) Não escapam desse domínio 
do abuso dos vocábulos as palavras 
ética e moral, aliás, podem observar 
que, em pronunciamentos oficiais, de 
um modo geral, os homens públicos e 
muitos empresários inserem em seus 
discursos ‘a preservação dos valores 
éticos e morais’. Isso é um fundo musical 
à espera de um conteúdo que nunca 
vem. Não dizem o que é isto. Não dizem 
o que estão fazendo para proporcionar 
a vigência ética e moral nos campos de 
sua atuação. Ficamos presos à armadilha 
da retórica. Ficamos enredados nela. É 
necessário cortar esse cordão umbilical 
para tentar discernir algo desses 
dois vocábulos. (...) Ficamos apenas 
cultivando e repetindo expressões com 
um vazio conceitual a assegurar-lhes a 
nebulosidade permanente de sentidos”, 
disse Padilha.

O acadêmico vê a ética como um 
poder que atenua o nítido avanço 
científico e tecnológico dos nossos dias: 

“A ética hoje está vivendo uma fase de 
desafios constantes, imprevisíveis em 
seus desdobramentos. A ética funciona 
nesse mundo conturbado como uma 
espécie de presença moderadora ante 
o extraordinário avanço científico 
e tecnológico que nós, atônitos, 
contemplamos. Ele é diário. Temos 
de um lado um progresso científico 
e tecnológico e ficamos à espera de 
igual avanço ético axiológico. Há 
um descompasso. É um cruzamento 
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assincrônico. Um cresce e outro vai 
devagarzinho e às vezes até desce o 
elevador e vai para o subsolo. É um 
desafio enorme e que diz respeito à 
complexidade do ser humano. (...) 
É óbvio e fundamental que haja um 
suporte sólido para a edificação da 
ética”, concluiu.

Para o professor Tarcísio Padilha, 
a ética está em outro plano, e não 
pode ser tratada de forma simplista: 
“Na ética nós estamos voltados não 
para um reducionismo, mas para a 
estruturação de princípios, de valores 
de natureza humana, consistente, 
como se fosse assim, um denominador 
comum do processo evolutivo da 
humanidade. Essa natureza humana 
vai se defrontar com uma sociedade 
com o conhecimento sempre renovado, 
com metodologias também em amplo 
processo de evolução, gerando o que eu 
chamo de perplexidade epistemológica 
em que nós estamos vivendo”. 

No encerramento de sua palestra, 
Tarcísio Padilha fez a defesa da ética 
aplicada aos gestores públicos: “Ética 
pública é essa vigilância permanente em 
defesa do bem comum das sociedades. 
E esse bem comum que era coisa tão 
vaga, se concretiza nesse momento em 
que o gestor da coisa pública detém 
recursos para serem aplicados e os 
aplica em obediência à sua finalidade 
ou não. Essa linha de separação é a 
que deve orientar aqueles que cuidam 
da ética pública. Em primeiro lugar, 
dando o exemplo pessoal de uma 
vida inatacável, de uma vida íntegra, 
não de uma vida perfeita. Mas uma 
vida em que os atos são oriundos da 
boa intenção de agir e os tropeços são 
humanos e não os da corrupção. São 
os nossos erros e devemos assumí-los. 
Mas que não sejam erros éticos. Um 
passo em falso no domínio da ética. 
Com essa idéia de uma ética que 
preenche os espaços do nosso interior, 
uma ética que tem olhos voltados lá 
para o porvir, pensando no todo social, 
no todo nacional, no todo planetário, 
agindo de tal maneira, que, como 
dizia Kant, cada uma das nossas ações 
pudesse se transformar numa norma 
universal. Adotando esse princípio, nós 

daríamos substância à ética pública, 
nós faríamos com que o país deixasse 
de ser diariamente atormentado por 
essa fratura exposta da corrupção 
e pudesse oferecer a tranqüilidade 
do mar dos almirantes, do céu de 
brigadeiros e das planícies em que a 
infantaria correria mais lepidamente 
para defender as nossas fronteiras”, 
finalizou Tarcísio Padilha.

Na parte da tarde, inspetoras do 
TCMRJ apresentaram a “Rotina de 
Trabalho” seguida por suas Inspetorias 
no processo de fiscalização dos Órgãos 
Municipais. Lucia Knoplech, Inspetora 
Geral da 4ª IGE, foi a primeira a expor.

“A principal responsabilidade da 
4ª IGE é fiscalizar a área de saúde do 
Município, cujo orçamento está na 
ordem de R$ 1,8 bilhão. Em 2002, 
o controle externo passou por uma 
reestruturação e, em função dessa 
especialização, sentimos necessidade 
de aprofundar nosso conhecimento. 
Para tal, o TCMRJ contratou a Escola 
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz 
para ministrar um curso voltado para a 
área de controle, avaliação e auditoria do 
sistema único de saúde. E, como produto 
final do curso, montamos o Projeto de 
Visitas Técnicas”.

Segundo Knoplech, todos os roteiros 
do Programa foram montados com a 
Fiocruz tomando por base o modelo da 
Vigilância Sanitária do Estado do Rio 
de Janeiro e o Manual do Ministério da 
Saúde que, por sua vez, se inspirou no 
Manual da Organização Pan-americana 
de Saúde.  

“O primeiro passo foi elaborar 
os papéis de trabalho com os itens 
de verificação que entendemos 
fundamentais para o funcionamento 
das Unidades Básicas. São eles: 
consultórios, almoxarifados, serviços 
continuados (vigilância, manutenção 
predial), exames, equipamentos, 
programas de saúde, e a Unidade em 
geral”, explicou.  

Knoplech contou que o Rio de 
Janeiro possui uma das maiores redes 
de saúde do Brasil: “Em função dessa 
complexidade, nós, da 4ª IGE em 
conjunto com a Fiocruz, decidimos 
iniciar o projeto pelas Unidades Básicas 

de Saúde. São 175 Unidades entre 
Policlínicas, Hospitais, Postos, Centros, 
e outros. Já percorremos todo o Rio 
de Janeiro e esperamos terminar a 
cobertura no final desse semestre”.

Para Knoplech, os resultados 
obtidos nas Visitas Técnicas têm sido 
gratificantes. “Em 2007 verificamos 
uma redução em torno de 20% no 
quantitativo de medicamentos com 
estoque zerado e a iniciativa de 
implantação do sistema informatizado 
nos almoxarifados de farmácia das 
Unidades básicas de saúde. Em 2005, por 
exemplo, o Posto de Saúde Nagib Jorge 
Farah estava funcionando parcialmente 
em imóvel com obra paralisada há 
mais de dois anos; rachaduras, fiações 
expostas, equipamentos protegidos 
por sacos plásticos devido a goteiras, 
extintores vencidos. Em Inspeção 
Especial realizada pela 2ª IGE em julho 
de 2007, pudemos constatar que a obra 
havia sido concluída. É a resposta ao 
trabalho do TCMRJ”, concluiu.

Responsável pela 2ª IGE, Simone 
de Souza Azevedo enfocou objetivos, 
planejamento e realização das Visitas 
Técnicas em obras públicas do 
Município do Rio de Janeiro.

“A 2ª IGE realiza visitas técnicas 
v i sando  ao  acompanhamento 
simultâneo de algumas obras executadas 
pelo Município com o objetivo de 
verificar a evolução, desenvolver 
um cadastro fotográfico e obter as 
medições nas diversas etapas da obra. 
Por meio de acompanhamento mensal 
ou bimestral, detectar falhas e interferir 
imediatamente, possibilitando a 
rápida correção das irregularidades. 
De 2003 a 2008, a 2ª IGE realizou o 
acompanhamento simultâneo de mais 
de 70 contratos de obras, totalizando 
um valor superior a R$ 1,157 trilhão”.

Segundo Simone, o valor, a 
possibilidade de superposição de 
objeto, e indícios de irregularidades 
(análise contratual, denúncias e 
solicitações da Câmara Municipal) 
são critérios de escolha das obras a 
serem visitadas.

“Durante o acompanhamento de 
uma obra, geralmente as equipes não 
se repetem, por isso, a necessidade de 
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utilização de um roteiro – check-list  
- para padronizar as visitações. Entre 
os itens verificados rotineiramente nas 
Visitas Técnicas  estão a comparação 
entre o cronograma físico-financeiro 
e a execução, e o cumprimento de 
exigências legais, com ênfase nas áreas 
ambientais.  Do início das visitas, em 
2003, até hoje, os principais achados 
foram: itens superfaturados, item 
medido em duplicidade, serviços 
medidos e não executados, e desvio de 
recursos, entre outros”.

Simone enumerou os mais recentes 
empreendimentos acompanhados pela 
2ª IGE: Cidade do Samba (custo total R$ 
103.726.274,65), Cidade das Crianças 
(R$ 33.503.258,03), Estádio Olímpico 
João Havelange (R$ 395.646.418,24), 
Arena Multiuso (R$ 126.120.591,20), 
e Parque Aquático Maria Lenk (R$ 
84.970.151,--). “Atualmente, estamos 
acompanhando a Cidade da Música 
Roberto Marinho,na Barra da Tijuca. Já 
foram realizadas 28 visitas ao contrato 
de fundações e super-estrutura e 18 no 
de complementação. O valor estimado 
da obra é de R$ 462.384.501,24 e 
as impropriedades encontradas são 
duas: execução da obra por conta e 
risco da contratada durante o período 
de suspensão, e falha no projeto 
estrutural”, informou Simone.  

Adiante, a Inspetora Geral da 3ª IGE, 
Elizabeth de Souza M. Arraes, comentou 
os procedimentos e resultados obtidos 

por sua Inspetoria.   
“A 3ª Inspetoria Geral do TCMRJ é 

responsável não somente pela Secretaria 
de Educação mas também por outros 
Órgãos. A Rede Municipal possui 10 
Coordenadorias Regionais de Educação 
–CREs, 1.058 escolas, 750.000 alunos e 
36.000 professores, aproximadamente. 
No Plano Amostral de 2008, ficou 
acordado que 243 escolas serão 
visitadas (escolhidas aleatoriamente), 
2391 alunos e 2054 professores serão 
entrevistados. O orçamento previsto 
é de R$1.929.746.470,00, sendo que 
cada Coordenadoria Regional tem seu 
orçamento próprio, que faz com que as 
escolas tenham autonomia”.

Elizabeth contou que, ao realizar 
as inspeções ordinárias, a 3ª IGE 
sentiu necessidade de fazer um 
acompanhamento mais direto e 
constante nas Unidades Escolares. 
Desenvolveu, então, em 2003, 
o Programa de Visitas às Escolas 
Municipais.

“A principal característica do 
Programa, no âmbito interno, é a 
tramitação rápida até à Secretaria de 
Educação, conferindo celeridade às 
soluções dos problemas. O Programa 
é focado no 2º segmento – antiga 5ª 
a 8ª série – e permite que as escolas 
sejam visitadas várias vezes, dando 
continuidade ao trabalho’. Dentre 
os itens a serem verificados pelos 
técnicos da IGE estão: condições 

estrutural, hidráulica e elétrica da 
escola, segurança, combate a incêndio, 
freqüência e carência de professores, 
condições das salas e das aulas, 
qualidade e quantidade da merenda, 
condições de armazenamento, prazo 
de validade, entre outros”.

Para Elizabeth, as parcerias com 
setores estratégicos – UFRJ, CREF e 
outros -, a especialização da Inspetoria, 
e a Criação do Sistema Estatístico de 
Dados – SED, são pontos importantes 
para tornar viável o programa.

“Para garantir respaldo técnico e 
científico nas conclusões do trabalho, 
o TCMRJ contratou a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro para 
prestação de serviços de consultoria 
estatística. O Programa de Visitas 
às Escolas Municipais tem como 
objetivo acompanhar as ações 
formuladas pela SME, dentro de 
suas possibilidades orçamentárias e 
discricionárias, visando à correção das 
imperfeições detectadas . Em 2007 foi 
realizado um teste de efetividade do 
Programa e constatamos que 72,20% 
dos itens apontados pelo TCMRJ 
foram corrigidos pela SME, que acata 
nossas sugestões, demonstrando que 
existe grande interação”, constatou 
Elizabeth.

O Inspetor Setorial da 3ª IGE, 
Marcus Vinícius P. da Silva explicou 
o Sistema Estatístico de Dados – 
SED desenvolvido pela Assessoria de 
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Informática do TCMRJ em conjunto 
com a Inspetoria.

“Quando implementamos o 
Programa de Visitas,  sentimos 
necessidade de um sistema onde se 
pudesse armazenar todas as informações 
para checagem e comparação entre as 
Escolas e Coordenadorias e também 
fazer o acompanhamento da gestão 
do executivo, monitoramento ano a 
ano. O interessante do sistema é que, 
hoje em dia, podemos determinar o 
somatório, ou seja, podemos colocar 
no sistema uma fórmula matemática 
para cada questão que o sistema, 
automaticamente, calcula. Através 
de uma pontuação estabelecida pelos 
técnicos, como boa – até 4 pontos, 
razoável – até 11, precária, a partir de 
11, o próprio sistema calcula e define 
para nós as condições daquela escola. 
Banco de dados com informações 
também dos professores e dos alunos. 
O cruzamento de dados permite 
avaliar o desempenho das unidades 
escolares por CRE, por bairro, por 
região etc, seja individualmente ou 
por meio de estudos comparativos; 
produz indicativos que sinalizam 
oportunidades de melhoria para a 
Secretaria Municipal de Educação”, 
esclareceu.

Na seqüência, o Ministro Ubiratan 
Aguiar, vice-presidente corregedor do 
Tribunal de Contas da União, iniciou 
sua apresentação fazendo um resumo 
da estrutura organizacional do TCU.

“Tenho de enfocar uma realidade 
que é do Tribunal de Contas da União 
e que difere da realidade de cada 
Tribunal de Contas dos Estados e dos 
Municípios. No TCU, a Ouvidoria 
integra a estrutura administrativa 
ligada à presidência; e a Corregedoria 
é exercida pelo vice-presidente, 
que soma as atividades de presidir 
uma das Câmaras e de coordenar a 
Revista do Tribunal editada a cada 
quadrimestre. A Corregedoria cuida da 
parte disciplinar, não só aos servidores 
da Casa, mas também aos que integram 
à Corte, ao Colegiado. As sindicâncias 
e os processos administrativos são 
conduzidos pela Corregedoria, com 
estrutura própria montada para esse 

fim. E mais: realização de correções 
anuais. Talvez seja uma das missões 
mais difíceis, pelo menos para quem 
tem a formação humanística que 
eu tenho. Não é das partes mais 
agradáveis, mas não fujo da missão”.

O  M i n i s t r o  c o n t o u  q u e 
a Corregedoria do TCU visita 12 
Unidades por ano, em todo o Brasil, 
seguindo um programa de correções 
por eles elaborado.

“Esse plano de correções segue uma 
série de parâmetros como consistência, 
alimentação do sistema, integridade 
física dos processos, existência de 
tempestividade das comunicações 
processuais, observância dos prazos, 
cumprimento de determinações do 
Relator ou do Tribunal. Já visitamos 
a Paraíba, estamos próximos de 
visitar o Maranhão e Piauí, e vamos 
seqüenciando até o final do ano num 
total de 12 correções. As visitas são 
precedidas de um trabalho inicial 
em que dados são levantados pela 
equipe da Corregedoria, a partir da 
movimentação de processos e de uma 
série de outras informações coletadas 
dos diversos programas que hoje a 
informática nos propicia ter acesso. 
Com esse acompanhamento se busca 
identificar situações que possam 
constituir indicativo de irregularidade. 
Já a Auditoria tem papel totalmente 
distinto: recebe denúncias escritas, 
anônimas ou assinaladas – as anônimas 
são repassadas – e se inicia o processo 
a partir da movimentação feita pela 
Ouvidoria”.

 O Ministro Ubiratan acredita que, 
para se vencer a corrupção no Brasil, é 
necessária uma maior articulação entre 
os Órgãos de Controle do país, com 
“grande compartilhamento de ações”.

“Quando chegar à presidência do 
TCU, pretendo pedir aos Tribunais de 
Contas dos Estados e dos Municípios 
e aos Órgãos de Controle Específico e 
Controle pela Investigação, que reúnam 
representantes, num treinamento 
conjunto, para que possamos nos 
subsidiar nas ações de Auditoria. E 
esse treinamento vai nos dar pessoas 
que ficarão familiarizadas com a 
terminologia e com o conhecimento 

necessário para facilitar o acesso às 
instituições que cuidam do controle 
neste país. É o Estado se organizando 
para vencer a corrupção”. 

Segundo o ministro, “os Tribunais 
de Contas ingressaram no século XXI 
sem auto executoriedade de suas 
decisões”. 

“O sistema nacional de contas deste 
país precisa começar a conversar com o 
Congresso Nacional, da mesma forma 
que o Poder Judiciário, a respeito da 
reformulação dos códigos de processos. 
Uma vez a Administração se desvie dos 
controles, precisamos estar atentos. Eu 
posso dizer que vou lutar por essa idéia. 
Gostaria de encontrar pessoas dispostas 
a sonhar esse sonho comigo. Ninguém 
sozinho faz nada; desejo aperfeiçoar os 
mecanismos de controle através de um 
sistema nacional que integre a todos”, 
sugeriu.

Em seguida, o conselheiro Fernando 
Augusto Mello Guimarães, do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, abordou 
o tema “Integração das Funções de 
Ouvidoria e Corregedoria nos Órgãos 
de Controle Externo”.

“Diferentemente do TCU, a 
Corregedoria do TCE/PR não cuida 
apenas do processo disciplinar e 
de correções procedimentais, mas 
trata também de receber denúncias. 
A Assembléia do Estado pretendeu 
cen t r a l i za r  a s  denúnc ia s  na 
Corregedoria. Com relação àOuvidoria, 
também recente no Tribunal, o primeiro 
ponto é que estamos interagindo com 
os poderes legislativos municipais, 
chamando os vereadores as suas 
responsabilidades. Às vezes retornamos, 
via Ouvidoria, documentos às CPIs, 
na tentativa de fazê-los assumir seu 
papel de co-participe do controle da 
administração”.

Para o conselheiro Fernando, é 
necessário que a Ouvidoria busque 
soluções criativas para alcançar seu 
objetivo de interação com outros 
Órgãos de Controle.

“É importante que a Ouvidoria 
tenha treinamento não restrito aos 
procedimentos pré-estabelecidos. 
Nós estamos tentando quebrar 
paradigmas de formalidade porque 
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eles só retardam a informação. Com o 
controle judicial, por exemplo, temos 
recebido, via Corregedoria, notícias de 
ações interpostas. Estabelecemos um 
mecanismo de comunicação com o 
juiz da Comarca ou com o Promotor do 
Ministério Público para que tenhamos 
resposta daquela ação ou inquérito 
instaurado. Nós tentamos estabelecer 
uma forma de trabalho residual: o 
que naquela ação está sendo pedido 
e ainda não foi feito por outro Órgão. 
Outra questão que envolve o controle 
judicial é a interação com as Ouvidorias 
dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Também estabelecemos um mecanismo 
de comunicação rápida das ações e 
das condenações. E agora queremos 
dar um passo a mais: que o TRT nos 
envie as ações ajuizadas e não somente 
as decididas para que possamos ter 
conhecimento estatístico dos problemas 
mais freqüentes”.

No que diz respeito ao controle 
social, o conselheiro confessa que 
tem se surpreendido com a relação 
Ouvidoria x sociedade.

“A sociedade tem caminhado com 
a Ouvidoria. Uma denúncia não pode 
ser protocolada se anônima, mas aquela 
informação pode ser usada. No nosso 
sistema, a pessoa mesmo anônima 
recebe uma senha para poder acessar 
a tramitação de sua demanda. Nós 
temos um índice hoje de apenas 7% das 
demandas não solucionadas. Também 
benefício da Ouvidoria, que se mistura 
com a Corregedoria, é o controle do 
próprio Tribunal pela sociedade, que 

por sua vez, ajuda à Corregedoria a 
desempenhar seu papel. Com relação à 
conduta de nossos servidores, estamos 
interagindo com outras ouvidorias 
do Estado para que possamos avaliar 
nossas decisões”.

Segundo o conselheiro Fernando, a 
Ouvidoria do TCE/PR tem sido atuante 
também na área da saúde.

“A Ouvidoria hoje é uma necessidade, 
um grande canal de abertura. O papel 
da Ouvidoria não é decidir e sim 
direcionar a informação para quem de 
direito. E eu vejo respeito, credibilidade 
nas unidades de correções. É um sonho 
que sempre tive e graças a Deus temos 
conseguido implantar”, afirmou.

No segundo dia do Encontro, 
o conselheiro do TCE/RS, Hélio 
Saul  Mileski, em sua palestra 
sobre “A Ouvidoria e o processo 
de denúncias junto ao Tribunal de 
Contas”, destacou a necessidade 
das Ouvidorias: “no atual Estado 
contemporâneo, as Ouvidorias são 
absolutamente diferenciadas daquela 
Ouvidoria do ombudsman dos países 
nórdicos e também daquele Ouvidor 
imperial. Todas as coisas levadas 
ao Ouvidor não tinham qualquer 
reflexo no âmbito da Administração, 
o que levou à extinção desse tipo de 
função. Houve uma recomposição 
da função do Ouvidor devido ao 
atual estado social e democrático 
de direito, que superou todo um 
vasto caminho que trilhou, passando 
pelas maiores adversidades em que 
sobreviveu o sistema democrático. 

E sobreviveu de uma maneira 
completamente diferenciada porque 
o Estado atual constitui-se de um 
Estado que tem uma democracia 
plural e transparente e participativa. 
Como são conflitantes os interesses 
do cidadão, a pluralidade para a 
defesa de seus interesses necessita 
da transparência. Sem transparência 
o cidadão não tem como perquirir 
seus direitos postos como direitos 
fundamentais na Constituição. O 
Estado tem o dever de colocar à 
disposição e ao conhecimento do 
cidadão todos os atos que pratica, de 
qualquer natureza”.

Uma ação fiscalizadora moderna, 
para  o  conselheiro ,  não deve 
prescindir da colaboração do povo. 
“Os Tribunais de Contas precisam 
de um complemento da sua ação 
fiscalizadora, que está perfeitamente 
adequado a um novo tipo de Estado 
contemporâneo que é a figura do 
Controle Social. Ou seja, é o cidadão 
nos auxiliando na fiscalização, 
denunciando, perquirindo, forçando 
a  f i sca l ização ,  es tabe lecendo 
caminho da fiscalização. É o grande 
mecanismo moderno de auxílio 
e complemento à fiscalização do 
Tribunal de Contas. Por isso o controle 
social democrático é essencialmente 
de natureza democrática. Sendo 
assim os Tribunais devem estimular 
sua criação, seu aperfeiçoamento e 
sua consolidação”, finalizou.

O conselhei ro  do  TCE/BA, 
Manoel Castro, deu prosseguimento 

Ministro  Ubiratan Aguiar



Carta do Rio de Janeiro

O Colégio dos Corregedores dos Tribunais de Contas do Brasil, reunido na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 
27 e 28 de março de 2008, reafirmando a importância de sua existência, na busca pelo aperfeiçoamento das ações 
do controle externo da Administração Pública brasileira, discutiu a relevância da atuação das Corregedorias dos 
Tribunais de Contas, com ênfase nas seguintes considerações:

1. Destacar a relevância da estreita interação entre as Corregedorias dos Tribunais de Contas do Brasil para o 
aperfeiçoamento das ações do controle externo da Administração Pública brasileira;

2. Ressaltar o papel fundamental da atuação das Corregedorias na busca da eficácia do serviço prestado pelas Cortes 
de Contas, em conformidade com os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade e eficiência;

3. Demonstrar a importância de necessidade de integração dos técnicos que exercem suas funções nas 
Corregedorias, com o objetivo de aprimorar os trabalhos da área;

4. Reafirmar o objetivo do Colégio dos Corregedores na harmonização dos procedimentos e das práticas das 
Corregedorias, com ênfase, também, nos princípios éticos;

5. Atentar para a necessidade de acompanhar os procedimentos adotados pelas Cortes de Contas, no que se 
refere aos atos de improbidade administrativa, relembrando que a função correicional se sobrepõe a eventuais 
choques hierárquicos.

Foi, ainda, decidido, por unanimidade, que o próximo Encontro do Colégio de Corregedores será realizado, 
nos termos do Estatuto, em outubro do corrente ano, na cidade de Belo Horizonte-MG, em data a ser definida pela 
organização do evento, a cargo do Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2008

89 Revista TCMRJ    n. 38 - maio 2008

ao Encontro falando sobre “A função 
do Corregedor: Fiscalização dos 
Pares”, em que apresentou sugestões 
para a uniformidade de normas e 
procedimentos aos Corregedores.

 “Uma vez que os Tribunais de 
Contas do Brasil desempenham o 
papel constitucional de fiscalizar, 
controlar e orientar as aplicações 
dos recursos devemos definir no 
bojo da discussão,  no Colégio 
dos Corregedores, a ênfase a ser 
dada às ações de fiscalização na 
Administração Pública através 
da busca permanente da eficácia, 
eficiência e efetividade da gestão. 
Em decorrência dessa opção, por 
uma linha de ação de perfil mais 
gerencial, preventivo e orientador 
em detrimento daquele de caráter 
punitivo, é necessário uma revisão 
de normas e procedimentos que 
venham a orientar o trabalho das 
Corregedorias e dos Tribunais de 
Contas. Essa revisão de normas e 

procedimentos enseja o alcance 
de buscar o consenso em torno da 
definição conceitual norteadora 
da ação correcional dos Tribunais 
de Contas. Haveria, com isso, o 
estabelecimento de uniformidade 
dos  procedimentos  das  ações 
das Corregedorias, respeitando 
as autonomias e peculiaridades, 
evitaríamos uma sobreposição e 
explicitaríamos as diferenças entre 
as funções da Corregedoria e do 
Controle Interno”, disse.

Para o conselheiro Manoel Castro, 
seria alcançado o estabelecimento de  
indicadores claros para a realização da 
avaliação correcional por uma Corte 
de Contas. E também o cumprimento 
de prazos, para imprimir maior 
celeridade nas decisões dos tribunais 
e, ainda, a promoção da consolidação 
de legislação pertinente através das 
recomendações que os Tribunais 
incorporam nos seus Regimentos 
Internos e a adoção desses princípios 

norteados da função correcional dos 
Tribunais de Contas.

Segundo o conselheiro, “devemos 
compor  uma comissão  com o 
objetivo de elaborar uma proposta 
de normas e procedimentos gerais 
de modo a promover uniformidade 
procedimental entre as Corregedorias 
do Sistema Tribunais de Contas. É 
muito importante nossa discussão, 
mas devemos gerar, em determinado 
momento, instrumentos que sejam 
aperfeiçoados e depois efetivamente 
implantados”, concluiu.

O Colégio de Corregedores dos 
Tribunais de Contas do Brasil, ao 
final do Encontro, emitiu a Carta 
do Rio, destacando as principais 
c o n s i d e r a ç õ e s  d i s c u t i d a s  n o 
evento.

O próximo Encontro do Colégio 
de Corregedores dos Tribunais de 
Contas do Brasil será realizado 
em outubro, na cidade de Belo 
Horizonte, em data a ser definida. 



D

90

em
 p

au
ta

maio 2008 - n. 38      Revista TCMRJ   

III Painel sobre Autonomia Municipal

ando prosseguimento a uma 
série de estudos e discussões 
sobre o sistema federativo 

do Brasil, com ênfase  no tratamento 
proporcional aplicado às grandes 
capitais (notadamente Rio e São Paulo) 
e aos pequenos municípios do país, o 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro realizou, nos dias 10 
e 11 de abril, em seu auditório, o III 
Painel sobre Autonomia Municipal, 
com o subtema ‘O Município na 
Reforma Tributária’. 

O  p r e s i d e n t e  d o  T C M R J , 
Thiers Montebello, na abertura do 
evento, fez menção ao sucesso dos 
outros dois painéis, lembrando as 
personalidades que estiveram no 
TCMRJ, a importância da questão das 
grandes cidades e agradecendo aos 
debatedores e presentes. A seguir, o 
coordenador do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas – NEP, Carlos Augusto 
Werneck de Carvalho, fez rápida 
apresentação sobre o trabalho do 
NEP, que é, principalmente, produzir 
estudos no campo do federalismo, de 
políticas públicas, e do Sistema de 
Tribunais de Contas. 

A mesa do primeiro dia do painel 
foi composta por Luiz Gustavo 

Mesa de abertura do evento, composta por Ricardo Lobo Torres, Renato Villela, Ministro Walton Alencar Rodrigues, presidente do TCU, 
Thiers Montebello e Conselheiro Carlos Pinna de Assis, do TCE/SE

Bichara, advogado, diretor executivo 
da Associação Brasileira de Direito 
Financeiro, mediador do encontro; 
Cláudio Sancho Mônica, coordenador 
da CAD – Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento do TCMRJ; Jorge 
Santoro, subsecretário de Política 
Fiscal do Estado do Rio de Janeiro; 
Renato Villela, subsecretário geral de 
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 
e Ricardo Lobo Torres, presidente 
da Associação Brasileira de Direito 
Financeiro.

Cláudio Sancho Mônica tratou, 
na sua apresentação, da Reforma 
Tributária, com a PEC nº 233/2008; 
do Novo ICMS e Município – Cota 
Parte do ICMS e de como a nova 
legislação pode afetar a arrecadação 
do Estado do Rio e do Município 
do Rio de Janeiro: “O Município 
do Rio está preocupado. Foi criado 
através do Decreto nº 29.027/2008, 
um Grupo de Trabalho para analisar as 
repercussões da Proposta de Emenda 
Constitucional de Reforma Tributária e 
encaminhar suas conclusões para que 
o prefeito defenda o Município junto 
ao Congresso Nacional”.

O subsecretário de Política Fiscal do 
Estado do Rio de Janeiro, Jorge Santoro, 

contextualizou a situação do Estado do 
Rio de Janeiro dentro do processo da 
Reforma Tributária: “Inicialmente 
não podemos só analisar a Reforma 
Tributária sob o prisma da receita. Os 
estados e municípios têm que olhar 
como vai ficar a situação fiscal como 
um todo. (...) A projeção de receita que 
é vinculada à arrecadação de royalties, 
que equivale a 10%, aproximadamente, 
do total da arrecadação do Estado, foi 
muito menor do que estava previsto 
no orçamento. O ano de 2007 foi 
extremamente ruim para o Estado 
do Rio.  Em 2008 há uma melhora 
significativa, mas o Estado não pode 
ficar refém desse item da receita. 
Temos que trabalhar basicamente a 
receita própria do Estado”.

Renato Villela, subsecretário Geral 
de Fazenda, demonstrou também 
temor quanto a perda de arrecadação 
pela Cidade do Rio. “... isso traz um 
risco fiscal para Rio de Janeiro e São 
Paulo, cidades que juntas chegam a 
uma população de vinte milhões de 
habitantes. Elas não podem se dar ao 
luxo de perder significativamente na 
transferência de ICMS (...) um dos 
maiores interesses do Estado do Rio é 
que a Cidade do Rio vá bem”. 
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O último palestrante do dia, 
Ricardo Lobo Torres, presidente 
da Associação Brasileira de Direito 
Financeiro, fez um breve histórico 
dos problemas da Reforma Tributária, 
e ao aumento da competência federal 
e a diminuição da competência 
municipal. Ricardo Lobo Torres 
demonstrou descrédito  com a 
Reforma: “...essa questão da Reforma 
Tributária vai chegando, a meu 
ver, a alguns impasses. Quando 
aprofundamos a discussão, vamos 
notando que há alguns impasses 
que não sabemos resolver. E por 
isso mesmo dificilmente ela será 
aprovada”.  

No segundo dia do III Painel 
sobre Autonomia Municipal, o tema 
debatido foi “IVA e as Grandes 
Cidades”. Atuou como mediador o 
advogado Luis Eugênio Severo da 
Costa.

Primeiro expositor, o procurador 
do Município do Rio de Janeiro, 
Ricardo Almeida Ribeiro fez uma 
retrospectiva das Constituições 
bras i le i ras  para  endossar  seu 
parecer sobre o exercício do poder 
no Brasil.

“O Código Tributário Nacional 
t r o u xe  u m  p r i n c í p i o  d e  n ã o 
cumulatividade com a estruturação 
do ICM e do IPI, mas respeitando a 
característica tripartite do federalismo 
brasileiro. Desde a Constituição 
de 46, a necessidade de uma fonte 
real, efetiva, de arrecadação para os 
Municípios mostrou-se inafastável. 
Mas, se olharmos para trás, vamos 
ver que temos aí uma dicotomia 
fundamental, histórica, que guarda 
uma idéia de centralização muito 
forte. Se assiste a um movimento 
pendular nas nossas Constituições. 
A  u m a  C o n s t i t u i ç ã o  m a i s 
centralizadora se segue uma menos 
centralizadora ou não centralizadora. 
A Constituição de 1988 procura não 
centralizar. Infelizmente, a volta do 
pêndulo não vem sendo assistida 
nos últimos anos. É uma tendência 
da União concentrar recursos em 
suas mãos, especialmente no viés 
fiscal, financeiro; a preponderância 

de poder no âmbito do federalismo 
brasileiro. E, infelizmente, não 
conseguimos ainda uma mediação 
adequada, o equilíbrio, também 
no âmbito do Sistema Tributário 
Nacional”.

Segundo Ricardo, o IVA federal é 
“um defeito” que consta na Reforma 
Tributária Nacional. “PIS e COFINS 
hoje funcionam como IVA federal; 
disputam a mesma base econômica 
de ICMS e de ISSQM e isso gera 
uma distorção na tributação sobre 
o consumo, uma dificuldade de 
harmonização e racionalidade 
no sistema tributário nacional, 
como também, uma dificuldade 
de arrecadação.  E agora,  essa 
distorção econômica vai, a meu 
ver, caracterizar uma distorção 
jurídica, pois colide com a cláusula 
pétrea do federalismo imposta na 
Constituição – inciso I do art. 154, 
que trata de competência residual da 
União para, por Lei Complementar, 
instituir  impostos sobre bases 
de cálculo a fatos geradores não 
previstos na Constituição. Então, a 
primeira preocupação é se pensar 
em um Sistema Tributário Nacional 
eficiente, único, tanto do ponto de 
vista econômico quanto do ponto de 
vista jurídico, mas que, ao mesmo 
tempo, respeite o viés político-
constitucional de legitimidade, para 
que funcione”.

Ricardo defende um imposto que 
elimine a guerra fiscal e “aprimore a 
sua neutralidade”, mas que não afete 
os municípios.

“Não se deve desconstitucionalizar 
o critério de partilha do ICMS para os 
municípios, como propõe a PEC 233, 
de 2008; não só porque é vital para os 
municípios mas também para se evitar 
que um critério dessa natureza, dessa 
importância, fique à disposição de 
maioria de ocasião que nós sabemos 
acontecer comumente no cenário 
político brasileiro. Nestes últimos 
anos, os municípios investiram 
mais do que a própria União. Em 
2003, por exemplo, os municípios 
investiram 1% do PIB, enquanto 
a União, 1.7%, apesar de deter 
mais de 50% da receita tributária 
e mais de 70% da arrecadação 
própria de tributos no Brasil. Não 
podemos esquecer também que a 
carta de tarefas de competências 
de serviços públicos cometida aos 
municípios pela Constituição é 
muito grande. E a eficiência no gasto 
hoje é comprovadamente melhor 
do que da união e dos estados. 
Defendo, ainda, que os municípios 
tenham um espaço institucional no 
Congresso Nacional  e um assento 
no CONFAS. 

Quanto à questão que envolve re-
partilha das receitas tributárias e dos 
impostos no plano constitucional, 
Ricardo critica a ausência de regras 
e/ou princípios que fomentem a 
redução das desigualdades regionais 
e sociais, impostas pela Constituição 
de 88. 

“Hoje, o problema federativo 
brasileiro não é mais de um país 
rural, um país urbano. Acabou isso. 

Mesa do primeiro dia: Jairo Saldanha Rimes, da CAD, Luiz Gustavo Bichara, Ricardo 
Lobo Torres e George Santoro
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A miséria, a pobreza, estão nos bolsões 
em torno das capitais. Eu acho que 
nós devemos ficar atentos e não ficar 
escrevendo de costas para o território 
e de frente pro mar. Mas também a 
posição inversa não é a ideal. É uma via 
de mão dupla”, constatou Ricardo.

Para o advogado Marcos André 
Catão, segundo expositor do dia, o IVA 
que temos neste momento no país está 
completamente desestruturado, em 
especial o ICMS. 

“O ICMS é um tributo de tantas 
exceções que hoje está totalmente 
desajustado. A tributação no mundo 
inteiro está calcada sobre dois pilares: 
uma tributação sobre os fluxos 
financeiros de renda e o modelo de 
tributação sobre o consumo. No Brasil 
tem-se desenvolvido o dogma da 
neutralidade absoluta na tributação 
sobre o consumo, dogma esse que 
vem sendo gerado pela idéia, ou pelo 
peixe que se vende no mercado, de que 
teremos, algum dia no país, um IVA 
muito bonito, sem conflito de Estados, 
sem problemas de repartição. Isso não 
existe sequer na União Européia que, 
sem dúvida nenhuma, é o melhor 
modelo de tributação existente no 
mundo”.

Em defesa da autonomia dos 
municípios, Catão aponta a evolução 
do sistema brasileiro nos últimos 
anos, “tanto sobre o ponto de vista 
de obrigações fiscais, como no 
controle e informação financeira e 
orçamentária”.

“Hoje, os municípios e os estados 
detêm, em termos de gestão financeira 
fiscal, algo que há de mais avançado 
no mundo inteiro. Eu sou amplamente 
favorável à idéia de que esse avanço 
implica no reconhecimento de que 
União, Estados e Municípios, ou pelo 
menos, Estados e Municípios, podem 
gerir as suas finanças de uma forma 
autônoma, harmônica e que permita 
evitar eventuais conflitos de competência. 
Eu creio que, no caso dos municípios, 
não seria aconselhável um tributo do 
tipo IVA. A retirada da competência 
dos municípios numa tributação sobre 
o consumo seria extremamente danosa 
nesse momento”.

Quanto à questão do IVA estadual, 
Catão não vê necessidade de se criar 
uma lei nacional que evite conflitos de 
competência, como prevê a PEC 233. 

“Essa idéia de afastamento 
de conflito é importante mas não 
necessariamente por meio de legislação 
nacional incorporada  através de Lei 
Complementar. Necessitamos, sim, que 

Mesa do segundo dia: Ricardo de Almeida Ribeiro, Carlos Augusto Werneck, Luiz 
Eugênio Severo da Costa e Marcos André Catão

se aprimorem os critérios de sanção e, 
para tal, basta simplesmente fazer o 
CONFAS trabalhar. É necessário existir 
uma tributação sobre o consumo, 
integrada, e que, por tradição, permaneça 
nas mãos do estado”. 

Catão afirma que o sistema 
tributário brasileiro é o mais complexo 
do mundo e atribui à União essa 
complexidade. 

“O receio que tenho nesse 
momento da discussão da PEC 233 é 
que a gente possa distorcer ainda mais 
um sistema já com distorções mas 
que, de alguma forma, se apresenta 
uniformizado internacionalmente. O 
mundo reconhecia essa tributação 
no Brasil. Eu creio que os municípios 
não devem entrar nessa discussão 
porque esta bagunça não foi gerada 
por eles. Nós temos de empreender 
um esforço para reorganizarmos o 
Sistema Tributário Nacional, mas não 
com a idéia de que teremos um sistema 
absolutamente perfeito, porque isso é 
utopia”, considerou.

 Auditório: em primeiro 
plano, Renato Villela, 
também palestrante do 
primeiro dia, procuradora 
geral do Estado do Rio 
de Janeiro Lúcia Léa 
Guimarães,Thiers Montebello, 
Carlos Pinna, e conselheiros 
Nestor Rocha, Fernando 
Bueno e Jair Lins Netto 



o  d i a  1 9  d e  m a i o ,  e m 
cer imônia  real izada no 
Jockey Clube do Brasil, tomou 

posse a Diretoria da Associação 
dos Procuradores do Novo Estado 
do Rio de Janeiro, reeleita para 
o biênio 2008/2010.  Durante a 
solenidade, a Associação prestou 
homenagem ao Conselheiro Thiers 
Montebello, Presidente do TCMRJ, 
com a outorga inédita do Título de 
Associado Honoris Causae a quem 
não é membro da Procuradoria do 
Estado do Rio de Janeiro.

Muito concorrida, a cerimônia 
contou  com as  presenças  do 
Governador em exercício, Luiz 
Fernando Pezão, do Secretário de 
Estado da Casa Civil, Senador Régis 
Fitchner, do Procurador-Geral do 
Estado em exercício, Rodrigo Tostes, 
do Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Aloísio Freitas, além de 
Procuradores, Desembargadores, 
Parlamentares e Juristas.

Em seu discurso de posse, 
o Presidente reeleito, Leonardo 
Espíndola, ressaltou que o atual 
quadro de Procuradores tem se 
mostrado à altura das melhores 
tradições da casa, colocando a 
Procuradoria do Estado na vanguarda 
do debate jurídico do país.

- Hoje é também um dia sublime 
para a APERJ, que não se sente 
homenageando o Conselheiro Thiers 
Montebello. Ao contrário, é ela 
que se sente homenageada com 
o privilégio de contar agora, em 
seus quadros, com um dos homens 
públicos mais marcantes na história 
recente do nosso Estado —, afirmou 
Leonardo Espíndola, solicitando 
aos Procuradores Eduardo Seabra 
Fagundes e Silvio Mello que fizessem 
à entrega do Título ao Presidente do 
TCMRJ.

Presidente do TCMRJ recebe título de 
Associado Honoris Causae da APERJ

N

Luiz Fernando Pezão, desembargador Gilberto Rego e o senador Bernardo Cabral

Vereador Aloísio Freitas, Thiers Montebello, Leonardo Espíndola e Luiz Fernando Pezão

O homenageado entre Regis Fichtner, secretário da Casa Civil e Jussara Rocha, também da Casa Civil
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O Conselheiro Thiers Montebello, 
emocionado, destacou o significado 
especial da solenidade de posse 
para a APERJ, por se tratar da 
recondução de todos os membros 
da gestão anterior, por aclamação de 
seus pares, constatação inequívoca 
da confiança e  aprovação dos 
associados na Diretoria. Quanto ao 
Título de Associado Honoris Causae, 
o Presidente do TCMRJ  evocou 
as razões muito particulares que 
justificavam sua especial emoção 
com a homenagem.

- Tenho pela Procuradoria do 
Estado um apreço singular, uma 
sincera relação de afeto, não só pelo 
reconhecimento de sua relevância 
institucional, mas também em razão 
de minha admiração pelos homens 
públicos que por ela passaram, 
deixando sua contribuição para 
a história da Procuradoria, que 
desfruta do mais respeitado conceito 
no âmbito das instituições jurídicas, 
considerada como um dos mais 
renomados escritórios de advocacia 
pública do país. É uma honra enorme 
receber o título de Associado Honoris 
Causae da APERJ. Posso assegurar 
que este título tem um sabor muito 
especial para mim, enchendo-me 
de alegria e orgulho —, agradeceu o 
Thiers Montebello. 
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Delegado Ivan Vasques de Freitas, Thiers Montebello e o delegado Jorge Pastor de Oliveira

Mesa de abertura da solenidade

Américo Borges, diretor financeiro da RioTur, Carlos Augusto Werneck, coordenador 
do Núcleo de Estudos e Pesquisa do TCMRJ, Thiers Montebello, Dermeval Rodrigues, 
conselheiro Fernando Bueno Guimarães e Sergio Aranha, chefe de gabinete da 
presidência do TCMRJ



OTribunal  de Contas  do 
Município do Rio de Janeiro 
celebrou, em 21 de abril de 

2008, um Protocolo de Cooperação 
técnica com o Tribunal de Contas 
de Portugal. O acordo foi assinado 
em Lisboa pelo presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello  e o Juiz 
Conselheiro Guilherme d’Oliveira 
Martins, presidente do TC Portugal, em 
solenidade que contou com a presença 
de todos os juizes conselheiros daquela 
Corte de Contas.

O acordo tem por objetivo a troca 
de experiência e conhecimento das 
funções de controle, tendo em vista o 
constante aperfeiçoamento de ambas 
entidades. Para tal, estão previstas 
a  rea l ização de  conferências , 

TCMRJ e TC Portugal firmam acordo
s e m i n á r i o s ,  p e s -
q u i s a s  e  e s t u d o s 
técnicos, programas 
de treinamento em 
audi to r i a  púb l i ca 
e  o u t r a s  a ç õ e s 
conjuntas, inclusive 
com a participação 
de outros tribunais 
e  i n s t i t u i ç õ e s , 
bem como a  t roca 
regular de documentação sobre 
auditoria e outros materiais de suas 
atribuições.

Após a assinatura do Protocolo 
de Cooperação, o tribunal anfitrião 
ofereceu ao presidente Thiers 
Montebello  um almoço no Clube 
dos Empresários, instalado em um 

dos palacetes ainda existentes na 
Avenida da Liberdade, no centro de 
Lisboa.

Na foto, o Juiz Conselheiro José 
Tavares, Thiers  Montebello, Guilherme 
d’Oliveira Martins e o Juiz Conselheiro 
Carlos Lourenço Morais Antunes, 
vice-presidente do TC Portugal.

 “200 Anos da Administração 
Pública e Controle no Brasil” é o tema 
do Concurso de Monografias promovido 
pelo TCMRJ em 2008. As inscrições para 
o  Prêmio Maurício de Alvarenga são 
gratuitas e tiveram início logo após a 
publicação da Resolução nº 494, de 09 de 
abril de 2008. As monografias deverão ser 
entregues até o dia 10 de julho de 2008, 
na sede do TCMRJ ou remetidas por via 
postal. Será destinada às três melhores 
monografias inéditas a premiação total de 
R$ 18 mil. O primeiro colocado receberá 
R$ 8 mil, o segundo R$ 6 mil e o terceiro, 
R$ 4 mil.

A avaliação preliminar dos trabalhos 
levará em conta o enquadramento 
formal e a vinculação do trabalho 
ao tema proposto (pertinência), 
sendo desclassificadas liminarmente 
as monografias que não atenderem 
aos requisitos. A avaliação de mérito 
verificará a aplicabilidade (utilidade e 
mérito do conjunto de conclusões e de 
eventuais propostas de ação), o conteúdo, 
a linguagem, fundamentação e seqüência 
lógica, que é a sucessão de fatos e idéias 
com coerência e regularidade. 

A comissão encarregada do 

Concurso de Monografias
julgamento e da classificação 
das monografias concorrentes é 
composta pelo Conselheiro Jair 
Lins, vice-presidente do TCMRJ, 
que será o presidente da Banca 
Julgadora, e  pelos Procuradores 
Francisco Domingues Lopes, 
da Procuradoria Especial do 
TCMRJ; Sergio Antonio Ferrari 
Filho, da Procuradoria da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro; Leo 
Bosco Griggi, da Procuradoria 
Geral do Município do Rio de Janeiro; 
pelo assessor especial Antonio César 
Lins Cavalcanti, da Controladoria Geral 
do Município do Rio de Janeiro, e pelo 
professor Bianor Scelza Cavalcanti, 
diretor da Escola de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas. Maria Bethânia Villela, 
diretora do Centro Cultural, colaborará 
com a Comissão, na função de secretária 
executiva.

A abertura dos envelopes contendo 
as fichas de identificação dos autores das 
monografias vencedoras será realizada 
em sessão pública, no dia 27 de outubro, 
na sede do TCMRJ. A solenidade de 
entrega dos prêmios ocorrerá no dia 05 

de novembro.
O Prêmio Maurício Caldeira de 

Alvarenga foi instituído pela Deliberação 
nº 143, de 02 de abril de 2002, pelo 
Plenário do TCMRJ, com o objetivo 
de incentivar e investir na formulação 
de uma política cultural visando o 
desenvolvimento da pesquisa na área 
de fiscalização e controle externo das 
contas públicas. A homenagem prestada 
ao conselheiro Maurício Caldeira de 
Alvarenga, como título do prêmio, 
faz jus a sua marcante atuação como 
membro fundador do TCMRJ e a  
importante contribuição no exercício da 
vida pública, nos Poderes Legislativo e 
Executivo do Estado e do Município do 
Rio de Janeiro.   
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OTCMRJ estará realizando em novembro,  pelo quinto ano 
consecutivo,  a solenidade de entrega do Colar do Mérito Victor 
Nunes Leal, distinção máxima do Órgão, às autoridades que 

serão homenageadas em 2008.
Criado com o objetivo de reconhecer o mérito de personalidades 

e instituições que tenham contribuído para a expressão, relevância 
e reconhecimento do Sistema Tribunal de Contas do Brasil,  o Colar 
do Mérito Ministro Victor Nunes Leal  foi instituído pelo Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro por meio da Deliberação nº 
157, de 15 de junho de 2004. 

As sete autoridades que serão agraciadas este ano com a Comenda 
são o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Supremo Tribunal 
Federal - STF; o Ministro Massami Uyeda, Superior Tribunal de Justiça 
- STJ; Ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da União - 

Colar do Mérito 2008 vai 
agraciar seis personalidades

TCU; Desembargador José Carlos Murta Ribeiro, 
Tribunal de Justiça – TJRJ,  Senador Bernardo 
Cabral e  Senador Francisco Dornelles.

Todos já confirmaram presença à  solenidade 
de condecoração, que está sendo organizada  pela 
Presidência do TCMRJ  e o Centro Cultural.
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OCON1NTER –  Encont ro 
Brasileiro para a Capacitação 
de Controladores Internos, 

realizado na capital sergipana, 
Aracaju, no período de 2 a 5 de 
abril, contou com a participação 
dos presidentes dos Tribunais 
de Contas de diversos Estados, 
possibilitando a troca de informações 
atualizadas sobre criação, execução 
e desenvolvimento da auditoria 
interna no âmbito da administração 
pública.

Projeto de capacitação continuada 
que envolve o Sistema de Controle 
Interno de todos os entes federados, 
o Con1nter está em sua 3ª edição. O 
primeiro e o segundo encontro foram 
sediados em Salvador (BA), reunindo 
centenas de pessoas de todo o país 

Encontro Brasileiro para a Capacitação 
de Controladores Internos 

e, além da capacitação, destacaram 
a importância de o controle interno 
funcionar de forma integrada com 
os demais setores da Administração 
Pública.

Participaram da mesa de abertura 
os conselheiros Thiers Montebello, do 
TCMRJ; Dailson Laranja, do TCE/ES; 
Manoel Castro, do TCE/BA; Victor 
Faccioni, da Atricon; Carlos Pinna de 
Assis e Carlos Alberto Sobral de Souza, 
do tribunal anfitrião; Adinelson 
Alves, da CGE/SE; Henrique Gomes, 
da CNCI e André Araújo, diretor 
da Jam Jurídica, organizadora do 
evento.

A Controladoria-Geral do Estado de 
Sergipe (CGE) participou da abertura 
do evento, dia 2, com exposição 
do Controlador-Geral, Adinelson 

Patrícia Verônica Sobral de Souza, conselheiros Carlos Alberto Sobral, do TCE/SE, Manoel Castro, Dailson Laranja, Victor Faccioni, 
Thiers Montebello, Carlos Pinna e o presidente da JAM Jurídica, Sérgio Araújo.

Alves, sobre o tema Perspectivas da 
Controladoria a partir da experiência 
da CGE/SE.

Palestras sobre capacitação fizeram 
parte da programação: “A visão 
do Tribunal de Contas em relação 
ao controle interno”; “Prescrição 
e decadência na Previdência do 
servidor público em face da Lei do 
Processo Administrativo” e  “Aspectos 
relevantes do controle na execução 
contratual”. Gestão de pessoas, 
controle no último ano de mandato e 
auditoria na receita pública também 
foram temas abordados.

O evento, realizado pela JAM Jurídica 
– Editoração e Eventos, teve o apoio da 
Prefeitura Municipal de Salvador, bem 
como tribunais de Contas de várias partes 
do Brasil.
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m Estado de ecossistema 
diversificado, com a Floresta 
Amazônica, o Cerrado e Pantanal; 

Rio Verde, praias, ilhas e baías do rio 
Guaporé, Rondônia foi sede do Painel 
Amazônico realizado em Porto Velho, 
nos dias 26, 27 e 28 de maio, evento que 
comemorou os 25 anos do Tribunal de 
Contas do Estado e reuniu representantes 
dos Tribunais de Contas de todo país, da 
Europa, da Argentina e do Mercosul.

A abertura do Painel Amazônico 
ocorreu na segunda-feira, dia 26, com 
pronunciamento do presidente do TCE-
RO, conselheiro José Gomes de Melo, 
que ao saudar os participantes, lembrou 
da importância das pessoas para a região 
e  fez referência ao governador Jorge 
Teixeira, que criou o Tribunal de Contas 
do Estado, e aos primeiros funcionários 
da instituição.

O presidente lembrou também 
o grande crescimento econômico de 
Rondônia e a vinda de pessoas de todas 
as regiões que, acreditando na nova 
fronteira, fizeram com que o Estado 
crescesse muito rápido, principalmente 
na década de 1970.  Disse ainda que “para 
sanar erros do passado, e evitar maiores 
danos no futuro, Rondônia tornou-se 
o primeiro Estado brasileiro a ter seu 
zoneamento socioeconômico-ecológico, 
instrumento da gestão ambiental a serviço 
do desenvolvimento sustentável”.

O conselheiro José Gomes de Melo 
concluiu lembrando que os Tribunais 
de Contas devem promover auditorias 
ambientais como parte obrigatória das 
análises técnicas dos órgãos de Controle 
Externo, e a certeza que a questão 
ambiental deve ser prioridade em suas 
agendas.

O presidente da Atricon, conselheiro 
Victor Faccioni, afirmou que “tratar do 
desafio de crescer com o de preservar o 
meio ambiente será sempre instigante 
ao homem e a qualquer nação”. Faccioni 
recordou algumas reportagens atuais 

TCE/RO comemora  25 anos 
realizando  “Painel Amazônico”  

envolvendo a exploração ambiental da 
Amazônia e disse que, “ainda que os 
Tribunais de Contas não tivessem uma 
relação direta com a questão, ainda assim 
teriam o dever da vigilância e fiscalização  
dos gastos aplicados, nos interesses e 
fins sociais”. Para Faccioni “ é preciso 
que os atos de uma esfera de governo se 
complementem e se completem com as 
de outras, no desdobramento de várias 
ações de controle, sem que se criem 
casuísmos ao combate da corrupção e da 
impunidade”.

Em sua exposição na abertura do 
Painel Amazônico, o presidente do TCU, 
ministro Walton Alencar Rodrigues, 
disse ser favorável às parcerias e trocas 
de informação entre órgãos fiscalizadores 
da questão ambiental e Tribunais de 
Contas, visando à preservação da natureza 
e à melhoria da qualidade de vida do 
planeta. O ministro Walton Rodrigues 
citou trabalhos realizados pelo TCU na 
área ambiental, lembrando que várias 
iniciativas geradas a partir desses trabalhos 
obtiveram resultados favoráveis ao meio 

ambiente, apesar do longo caminho a 
ser percorrido nessa área.  A estratégia 
do Tribunal para o controle de gestão 
ambiental tem duas premissas, sendo a 
ação do poder público visando à qualidade 
ambiental e o equilíbrio ecológico e, 
também, a promoção do desenvolvimento 
socioeconômico compatível com a 
preservação da qualidade ambiental e 
do equilíbrio ecológico, acrescentou o 
ministro. O presidente elogiou, ainda, 
a proposta do TCE/RR de realizar um 
grande debate sobre a questão de auditoria 
ambiental, com enfoque na Amazônia.

Após a abertura, aconteceram diversas 
palestras envolvendo expositores de 
Tribunais de Contas de países europeus, 
representantes da Argentina e Mercosul.

Na programação do dia 27 foram 
debatidos diversos temas ligados ao meio 
ambiente e a proteção ambiental.

O ministro Benjamim Zymler, do 
TCU, abrindo o segundo dia do Painel 
Amazônico, expôs os passos do trabalho de 
acompanhamento dos projetos das usinas 
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em 

U
Fotos: Sérgio Tadeu Sampaio Lopes

José de Abreu Bianco,  prefeito de Ji-Paraná, Salomão Ribas Júnior, presidente do Instituto 
Rui Barbosa, Roberto Sobrinho, prefeito de Porto Velho, Abdiel Ramos Figueira, procurador  
do MP-RO, Hubert Weber, membro do TC Europeu, deputado estadual Chico Paraíba, 
Ministro Walton Alencar, presidente do TCU, José Gomes de Melo, presidente do TCE/RO, 
João Chaulla, vice-governador de Rondônia, juiz Francisco Borges, TJ-RO,   Ruben Edgardo 
Quijano, TC- Argentina, Victor Faccioni, presidente da Atricon, Francisco de Souza Andrade 
Netto, presidente da Abracom e Miguel Terrafi, presidente do TC de Tucumã, Argentina
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Porto Velho, em que a preocupação com 
o usuário de energia elétrica, focando os 
valores das tarifas que serão cobradas 
após a conclusão das hidrelétricas, é um 
dos principais focos de fiscalização do 
Tribunal de Contas da União.

Segundo o ministro, o TCU 
acompanhou todo o estudo de viabilidade 
técnica e de controle das usinas e 
praticamente todas as recomendações 
feitas pelo Tribunal foram acatadas. O 
ministro fez questão de ressaltar que o 
trabalho do Tribunal de Contas da União 
não é o mesmo das agências reguladoras. 
Benjamim Zymler enfatizou, ainda, que 
a localização das duas hidrelétricas é 
um marco estratégico para a região, pois 
a construção será a oportunidade para o 
desenvolvimento econômico, aumento 
na geração de empregos e da arrecadação 
tributária.

A Auditora Substituta Rozangela 
Motiska Bertolo, que representou o 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, 
falando sobre o tema “Auditoria Ambiental 
no TCE-RS”, destacou que a inclusão da 
variável ambiental amplia a dimensão 
das auditorias realizadas pelos Tribunais 
de Contas e que o objetivo da auditoria é 
estimular a implantação das estruturas 
de fiscalização, onde são inexistentes, 
e aperfeiçoar, onde são precárias ou 
insuficientes, para o efetivo exercício do 
poder de polícia na área ambiental pelo 
Estado e Municípios.

Ainda no segundo dia do Painel 
Amazônico, o professor José Neumar 
Morais da Silveira, gerente do Centro 
Técnico Operacional do SIPAM em 
Porto Velho, apresentou um relato sobre 
o trabalho do SIPAM, e sobre o sistema 
que o Centro Técnico conta: “um moderno 
material de monitoramento para a proteção 
da Amazônia, usando para tal um sistema 
de satélites, detectores de rádios, radares, 
200 plataformas de coletas de dados, cinco 
aeronaves de vigilância três aeronaves de 
sensoreamento, além de 25 unidades de 
vigilância, entre outros”.

Eraldo Matricardi, da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental 
– Sedam, de Rondônia, falou sobre as 
ações que a Sedam vem realizando para 
a recuperação florestal juntamente com 
parceiros. Ações como o incentivo ao 

do macrozoneamento paraense que 
estabelece o desenvolvimento sustentável 
determina a seguinte divisão territorial: 
65% para áreas especialmente protegidas e 
35% para áreas de consolidação e expansão 
de atividades, áreas de recuperação e áreas 
alteradas. Costa Neto disse que a opção 
por macrozoneamento no Pará foi devido 
a grande extensão territorial do estado.

“Roraima e o Meio Ambiente” foi 
o tema da palestra apresentada por 
Laurindo Gabriel de Souza Neto, analista 
de controle externo do TCE/RR. Para 
Laurindo Gabriel, “preservar é manter 
as culturas ambientais que oferecem ao 
espaço social um reconhecimento de sua 
identidade, valorizando e estabelecendo 
referências para a construção de seu 
futuro”. Gabriel apresentou, também, 
o trabalho dos órgãos fiscalizadores do 
meio ambiente e a atuação do TCE/RR no 
monitoramento dessas informações.

O tema “Riquezas e Potencialidades 
do Estado de Rondônia” marcou o último 
dia do Painel Amazônico. O secretário de 
Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, João Carlos Gonçalves Ribeiro, 
fez um resumo das principais atividades 
desenvolvidas pelo governo de Rondônia 
e o papel da Seplan na elaboração das 
ações estratégicas. O secretário falou 
sobre a riqueza de recursos naturais que 
o Estado possui como a diversidade de 
minérios e o rio Madeira, que será berço 
do Complexo Hidrelétrico do Madeira: as 
usinas de Santo Antônio e Jirau.

O encerramento do Painel foi realizado 
pelo governador Ivo Cassol, na quarta-
feira, dia 28. Cassol fez uma explanação 
sobre o potencial produtivo de Rondônia, 
e destacou as áreas de relevância que 
impulsionam o desenvolvimento do 
Estado, como a pecuária, setor madeireiro 
e a agricultura.

cadastro e licenciamento ambiental nas 
zonas rural e urbana: monitoramento, 
controle e fiscalização ambiental 
dos recursos hídricos e florestais, 
do desmatamento e das queimadas, 
indústrias, demais empreendimentos e 
unidades de conservação; implementação 
do zoneamento eco-ecológico; educação 
ambiental; fomento e expansão do 
reflorestamento de matas ciliares e 
dos recursos pesqueiros, segundo 
Matricardi.

O presidente do TCE/AC, conselheiro 
Antonio Fernando Jorge Ribeiro de 
Carvalho Malheiro, enfatizou que a defesa 
do meio ambiente e das reservas naturais 
é necessária “mas que, em contra-partida, 
é preciso trazer dinheiro àquelas pessoas 
que vivem nas reservas extrativistas e 
áreas de proteção ambiental, criando 
meios para levar riquezas para essa 
população”.

Julio Pinheiro, conselheiro do 
TCE/AM, em sua palestra sobre o tema 
“Preservação Ambiental e Crescimento 
Econômico: uma visão de futuro”, 
apresentou projetos e propostas que 
ajudam ao desenvolvimento sustentável, 
o que, segundo o conselheiro, é o que 
permite à geração atual suprir as suas 
necessidades, sem comprometer as 
gerações futuras.

O representante do TCE/PA, Luiz 
Thomaz Conceição Neto, enfocou a 
Lei nº 6.745, que dispõe sobre o 
macrozoneamento ecológico-econômico 
do Estado do Pará.  Conceição Neto 
crê que “a auditoria ambiental é uma 
ferramenta de gestão que compreende 
a avaliação sistemática, documentada, 
periódica e objetiva do desempenho 
de uma organização, do sistema de 
gestão e de equipamentos destinados 
à proteção do meio ambiente”. A lei 

Francisco Netto, Salomão Ribas Junior, Hubert Weber, François Osete, Thiers Montebello 
e Victor Faccioni
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s diretorias da Associação 
Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil - Atricon,  

Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas dos Municípios - Abracom 
e o Instituto Rui Barbosa – IRB, 
conselheiros dos Tribunais de Contas 
e auditores substitutos  estiveram em 
Brasília, dias 13  e 14  de fevereiro 
participando de uma agenda que 
incluiu, além da reunião das entidades, 
audiência com o presidente do TCU, 
ministro Walton Rodrigues e com 
o  presidente do Senado Federal, 
Garibaldi Alves Filho, e visita aos 
líderes de Bancada e Mesa Diretora.

A reunião das diretorias da Atricon, 
Abracom e Irb  ocorreu no dia 13, no 
TCU, com a presença de integrantes 
destas entidades e de cerca de 21 
conselheiros dos Tribunais de Contas, 
além do ministro Benjamin Zymler, 
que preside o Grupo de Trabalho sobre 
a Lei Processual.

Victor Faccioni, presidente da 
Atricon, iniciou relatando as atividades 
previstas: o PEC da Aposentadoria 
Compulsória aos 75 anos, a criação 
do Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas, o GT da Lei Processual, 
a prestação de contas da Atricon, 
exercício de 2007, o Código de Ética e 
alterações, entre  outras.

A seguir, com a presença do 
ministro Benjamin Zymler foi realizada 
a reunião do GT Processual, com a 
presença do professor Juarez Freitas. 

O conselheiro Hélio Saul Mileski, 
do TCE/RS, relator do GT, destacou 
a importância da participação de 
todos no processo, informando que 
as sugestões devem ser encaminhadas 

Reunião da Atricon, Abracom e Irb em Brasília
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para o site da Atricon. Victor Faccioni, 
apresentou  o Relatório de Atividades 
da Atricon de 2007, aprovado por 
unanimidade. E o presidente da TCE/
RN, conselheiro Paulo Roberto Chaves 
Alves , acompanhado do presidente 
da Comissão Organizadora do XXIV 
Congresso dos TC’s e do chefe de 
gabinete da Presidência do TCE/RN, 
apresentaram a prestação de contas do 
evento realizado em Natal. O Código 
de Ética e as alterações estatutárias 
foram expostas por Faccioni, que 
reiterou a necessidade de pequenas 
alterações no Estatuto, visando a 
transparência, e  sugeriu a criação de 
uma Comissão de Ética, ficando estas 
no encargo do presidente do IRB, 
conselheiro Salomão Ribas.

O Relatório das Atividades e  
agenda do PROMOEX foi feito pelo 
conselheiro Luiz Sergio Gadelha, 
do TCM/CE. Ainda no dia 13, os 
participantes da reunião foram 
recebidos no TCU para uma audiência 
com o ministro Walton Rodrigues, 
acompanhado dos ministros Ubiratan 

 Participantes da reunião em visita ao Senado Federal

Aguiar e Benjamin Zymler. Na ocasião 
foram abordadas questões sobre a 
atividade dos TC’s.

A tarde foi feita visita ao presidente 
do Senado, Garibaldi Alves Filho.  
 Na oportunidade, foi apresentada 
ao Senador a idéia de estabelecer 
um convênio com o Senado para a 
realização de um “mutirão nacional 
para o fortalecimento do controle 
interno, a partir dos municípios” e 
informado ao presidente do Senado 
a importância de sua participação 
no desdobramento da aprovação da 
PEC que trata da aposentadoria no 
serviço público aos 75 anos, bem 
como outras matérias da pauta do 
Congresso e do interesse dos TCs.

No dia seguinte, dando seqüência 
aos trabalhos – especialmente quanto 
às matérias do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas e da PEC 457/05, 
os participantes visitaram novamente 
o Congresso Nacional, para contatos 
com líderes de bancadas e membros 
da Mesa Diretora.

 Conselheiros discutem os itens da pauta
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servidor do TCMRJ, Fabio 
Furtado de Azevedo, acaba de 
lançar o  livro “Administração 

Financeira e Orçamentária para 
concursos”, contendo os principais 
assuntos cobrados nos editais 
de concursos de diversos órgãos 
públicos. 

Fabio Furtado é graduado em 
Ciências Contábeis pela ABEU – 
Faculdades Integradas; foi aprovado 
nos concursos para contador da 
Eletronuclear (10º lugar) e Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana (1º lugar) 
e, desde 2003, exerce suas funções 
como Técnico de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, aprovado em concurso 
público em 13º lugar. Também é 
professor de Administração Financeira 
e Orçamentária e de Contabilidade 
Pública em universidades e cursos 

Técnico do TCMRJ lança mais um livro 
preparatório para concursos

preparatórios para concursos.
Segundo Fabio, “esta obra não 

esgota os assuntos pertinentes à 
matéria de Administração Financeira 
e Orçamentária, mas aborda de uma 
forma objetiva e prática os mais 
relevantes tópicos exigidos nos 
diversos concursos públicos. Este 
livro é apenas mais um instrumento 
didático organizado com o objetivo 
de ser uma ferramenta de auxílio no 
estudo dessa disciplina que vem sendo 
cada vez mais cobrada em provas de 
diversos cargos públicos”.

Fabio Furtado escreveu em 2004 
“Contabilidade Pública: questões 
comentadas de provas elaboradas 
pelo CESPE/UnB”, juntamente com 
Rafael Cabral, pela Editora Ferreira, 
que edita também o livro atual. O 
livro “Administração Financeira e 
Orçamentária para concursos” está 

dividido por capítulos para facilitar o 
entendimento da matéria. Contém, no 
total, 1140 questões de diversos órgãos, 
sendo 300 da Fundação Carlos Chagas, 
102 da Fundação João Goulart (atual 
Subepap), 56 da Fundação Getúlio 
Vargas, 160 da ESAF e 177 da Cespe/
UnB. Todas as questões estão com 
o gabarito oficial e fundamentação 
legal.

desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, da 3ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio, lançou, em coquetel realizado dia 13 de maio, no 
hall dos auditórios da Escola da Magistratura do Estado do Rio (Emerj), o livro 

“Justiça em Mutação - A Reforma do Judiciário”, editado  pela Editora Lúmen Juris. 
O livro retrata as lutas da magistratura brasileira para situar-se como ativa 

interlocutora no curso da tramitação do projeto. Na obra é ressaltada a liderança 
exercida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), presidida pelo autor no 
biênio 1998/99, de abrangência setorial/nacional, além de outras associações. 

Desembargador do TJ lança livro 
sobre Reforma do Judiciário

O

O

Fo
to

s:
 R

os
an

e 
N

ay
lo

r

O autor, com o ex-governador Marcello Alencar e o presidente Thiers Montebello

Segundo o autor, o livro  “tem como fio condutor o 
exame crítico da reforma constitucional do Judiciário, 
aquela que diz respeito aos seus aspectos fundamentais, 
estruturais e de base, que se estende do passado ao futuro 
próximo”.

Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho é membro do 
Conselho da Magistratura do TJRJ e foi presidente da 
Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj) 
de 1996 a 1997. O desembargador também é integrante 
do Conselho Consultivo da Escola da Magistratura do 
Estado do Rio (Emerj).

O presidente do TCMRJ, Thiers Montebello 
compareceu ao evento.

Estiveram presentes ao lançamento autoridades dos 
três poderes, colegas de magistratura e amigos do autor.

O desembargador com Thiers Montebello
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Divisão  de  Bib l io teca  e 
Documentação do TCMRJ está 
lançando o Guia de Bibliotecas 

dos Tribunais de Contas do Brasil. A 
iniciativa, que é inédita, tem como objetivo 
proporcionar a imediata identificação 
das diversas bibliotecas e centros de 
informação e, nestas, a disponibilidade 
do acervo doutrinário para utilização dos 
Tribunais de Contas.

O Guia de Bibliotecas vai fornecer 
além de dados cadastrais sobre os 
Tribunais de Contas, informações sobre 
o acervo, as áreas de especialização e 
os serviços e produtos oferecidos. A 
segunda parte do Guia está organizada 
por ordem alfabética de títulos de 
periódicos dos diversos acervos de 
cada biblioteca participante. Mediante 
consulta de determinado título, o 
pesquisador será remetido para o 
número da biblioteca e encontrará 
informações sobre o ano de início 
e término da coleção e sobre sua 
indexação.

Os dados utilizados para a confecção 
do Guia foram fornecidos pelas próprias 
bibliotecas dos Tribunais de Contas, em 
resposta aos questionários elaborados e 
enviados pela Biblioteca do TCMRJ.

TCMRJ lança 
Guia de Bibliotecas  
dos TCs

A

O time de futsal da Associação dos Servidores do TCMRJ- 
AST-RIO ficou com o 2º lugar do Torneio de Futsal 
promovido pela ASTCERJ - Associação dos Servidores 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Torneio, 
realizado no Clube Municipal, dia 31 de maio, contou com 12 
equipes.

O time da AST-RIO jogou com muita dedicação e apesar de 
desfalcado, chegou à final eliminando diversas equipes. “Pegamos 
times muito fortes, mas com garra, qualidade, técnica e conjunto, 
eliminamos até o time pentacampeão do Torneio, na semifinal”, 
exaltou Roberto Rosa, dublê de técnico e jogador.

A equipe vice-campeã formou com José Luiz (DGF), Sérgio 
Pereira e Alan (DSG), Roberto Rosa (3ª IGE), Gustavo Coelho (1ª 
IGE), André Luiz (3ª IGE) e Antonio Carlos (4ª IGE). 

AST-RIO se destaca no Torneio da ASTCERJ

De pé: Luiz Marcelo Fonseca Magalhães, presidente da 
ASTCERJ, Márcio D’Ippolito, presidente da ASTRIO, Roberto 
Rosa, conselheiro José Maurício Nolasco, presidente do TCE/RJ 
e José Luiz. Abaixados: Mariana, mascote da AST-RIO, Antonio 
Carlos, Sergio Pereira Jesus e Gustavo Coelho

ais uma vez o Tribunal de Contas recebeu, em suas instalações, 
a visita de universitários, que vieram conhecer de perto as 
atribuições do órgão, suas rotinas e procedimentos. 

Os visitantes – alunos do curso de Direito da UniverCidade – foram 
recebidos pelo coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Carlos 
Augusto Werneck que fez uma exposição sobre o papel do Tribunal de 
Contas  no controle externo. 

Após a apresentação, convidados pela Presidência, os alunos 
dirigiram-se ao Plenário para assistir uma Sessão. Na ocasião foram 
recebidos pelo presidente Thiers Montebello e os conselheiros Antonio 
Carlos Flores de Moraes e Nestor Rocha.

A visita fez parte de um programa que está sendo desenvolvido pelo 
TCMRJ  de tornar o trabalho do Tribunal de Contas mais conhecido 
pelos estudantes, políticos e população em geral.

Presidente Thiers Montebello  (ao centro) e conselheiro Nestor  Rocha (à 
direita), no Plenário, com os visitantes  

TCMRJ recebe universitários

M
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Visitas ao TCMRJ
Fevereiro.2008

Dia 7 – Conselheiro José 
Carlos Araújo, do TCM/PA

Dia 12 – Thiers 
Montebello, professor 
Carlos Botassi, da  
Universidad de La 
Plata, Argentina  e  o 
procurador Flavio 
Willeman

Dia 18 – Conselheiro Ivan 
Moreira, Thiers Montebello, 
senador Marcelo Crivella e 
o conselheiro Nestor Rocha

Dia 20 – Jornalista Ana Maria 
Nascimento Silva
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Dia 21 – Auditora Márcia 
Jaccoud Freitas, do TCE/ES

Dia 25 – Procurador 
de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, Astério 
Pereira dos Santos

Dia 22 – Secretário de  
Estado de Esporte, 
Turismo e Lazer, 
Eduardo Paes 

Dia 21 – Sra. Claudia (filha da 
ex-servidora Solange Pereira de 
Miranda) e seu filho Paulo Lürs
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Dia 29 – Presidente da Aperj, procurador 
Leonardo Espíndola, e a procuradora-
geral Lúcia Léa Guimarães Tavares com 
Thiers Montebello 

Dia 27 –Secretário Municipal 
de Administração, Wagner 
Siqueira

Março.2008

Dia 12 -  Thiers 
Montebello,  a 
Secretária Municipal 
de Educação, Sonia 
Mograbi e a chefe 
de Gabinete Mariza 
Lomba

Dia 25 - Thiers 
Montebello com 
o juiz federal José 
Arthur Diniz Borges 
e o desembargador 
André Ricardo Cruz 
Fontes
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Dia 18 – 
Desembargador José 
Carlos de Figueiredo

Dia 18 – Thiers Montebello, 
o desembargador Paulo 
Roberto Leite Ventura e o 
procurador de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, 
Astério Pereira dos Santos

Abril.2008

Dia  1 – Dr. Sergio Guimarães 
Riera e Dra. Maria Vitória 
Guimarães Riera

Dia  7 – Ministro da 
Igualdade Racial,  
Edson Santos entre seu 
assessor Henrique Ferreira 
Gama e Thiers Montebello
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Dia 14 – Thiers 
Montebello, José 
Renato Torres, o 
delegado Carlos 
Antonio Luiz de 
Oliveira e o chefe 
de gabinete do 
TCMRJ, Sergio 
Aranha

Dia 15 –  Delegados José 
Renato Torres do Nascimento, 
Rodrigo Mattos Vieira de 
Almeida, o procurador de 
Justiça Carlos Alberto Pires 
e Albuquerque, o chefe de 
gabinete do TCMRJ, Sergio 
Aranha, o advogado Carlos 
Alberto Pires e Albuquerque 
Júnior, Thiers Montebello, o 
chefe de polícia Gilberto da 
Cruz Ribeiro, o  procurador 
de Justiça José Carlos da Cruz 
Ribeiro, e o procurador da 
República Mauro da Costa Leite

Dia 14 –  Marco Antonio Scovino, 
Diretor de Controle Externo, 
Conselheiro Fernando Bueno, 
Thiers Montebello, Vinicius Viana, 
sub controlador da CGMRJ, Angela 
Arezo, contadora geral da CGMRJ 
e Carlos Henrique Amorim Costa, 
procurador-chefe da Procuradoria 
Especial do TCMRJ

Dia 10 – 
Conselheiro Carlos 
Pinna, do TCE/ SE, 
Ministro  Walton 
Alencar Rodrigues, 
do TCU, Thiers 
Montebello e 
Conselheiro José 
de Moraes 
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Dia 17  –  Desembargadores 
Galdino Siqueira Neto, Jorge 
Luiz Habib, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, Bernardo 
Moreira Garcez, Paulo Roberto 
Leite Ventura, conselheiroThiers 
Montebello, Leila Maria R. P. de 
Carvalho Albuquerque e Adriano 
Celso Guimarães

Dia 16  –  Thiers Montebello, 
Desembargador José Muiños 
Piñeiro Filho e  Lea de Araújo 
Azevedo

Maio.2008

Dia 05 – Professor Fuad Zamot, da Fundação 
Getulio Vargas, com a professora Isaura 
Cavalcanti e os membros da delegação 
angolana António Cosme, Alcides Horácio 
Frederico Safeca, Isabel Kiseka Brilhante Arthur, 
Maria Emilia de Jesus A. Neto  Sandimba e  
Eva Manuela Gamboa João, recebidos pelo 
presidente Thiers Montebello  e os servidores 
do TCMRJ, Carlos Augusto Werneck,  do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas e Marco Scovino, 
diretor da Secretaria de Controle Externo

Dia 13 – Desembargador Wilson 
Santiago M. de Mello 
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Dia 15  – Vereadora Leila do 
Flamengo

Dia 29 – Mônica Quinhones Araújo 
Perim  e Alessandra Ramos Pimentel, 
controladoras de  Recursos Públicos 
do TCE/ES

Dia 14 – Conselheiros 
Nestor Rocha e Ivan 
Moreira, deputado 
Delio Leal, Thiers 
Montebello, conselheiro 
José de Moraes e Francis 
Bogossian, presidente da 
Associação de Empresas 
de Engenharia do Estado

Dia 13 – Paulo 
Carvalho, 
presidente da 
Comlurb
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CONTRATO

Não basta ao administrador 
atuar de forma legal e neutra, é 
fundamental que o administrador 
atue com eficiência, com rendimento, 
maximizando recursos e produzindo 
resultados satisfatórios.

“Pois qual de vós, querendo edificar 
uma torre, não se senta primeiro a 
calcular as despesas, para ver se tem 
com que a acabar? 

Para não acontecer que, depois 
de haver posto os alicerces, e não a 
podendo acabar, todos os que a virem 
comecem a zombar dele; dizendo: Este 
homem começou a edificar e não pode 
acabar”. 

Lucas 14. 27-30
  
Versa o presente do 1º Termo 

Aditivo nº 161/2003 de 11.08.2004 
ao Termo de Contrato nº 34/04, 
objetivando a alteração da Planilha 
Original de Quantidades referentes 
a Execução das Obras de Construção 
das Fundações, Impermeabilizações e 
Supra-Estrutura do Prédio da Cidade 
da Música, situado na Avenida Ayrton 
Senna com Avenida das Américas 
– Barra da Tijuca, consoante o Projeto 
Básico, tendo como partes a Empresa 
Municipal de Urbanismo – Riourbe e 
Consórcio Cidade da Música, integrado 
pelas empresas Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, e Carioca Christiani-
Nielsen Engenharia S/A, com valor 
inicial de R$ 77.599.584,26 (setenta e 
sete milhões, quinhentos e noventa e 

Conselheiro-Relator: Antonio Carlos  Flores de Moraes
Processo nº 40/002.557/2004  
Apensos: 40/004.548/2004; 40/004.913/2004; 40/000.261/2005; 40/003.851/2005;  
40/000.240/2006; 40/005.164/2006 e  40/000.537/2007 
Sessão Plenária de 26.11.2007

Construção das fundações do prédio da 
Cidade da Música – Riourbe

nove mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e seis centavos) e prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias.  

Retornam os autos da instrução 
diligencial determinada por esta Corte 
em Sessão de 25.09.2006 para que 
a Riourbe providenciasse junto à 
Secretaria Municipal das Culturas:

a .  n o v a  c o m p r o v a ç ã o  d e 
atendimento à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tendo em vista a suspensão da 
execução da obra por 10 meses e a 
prorrogação de 330 (trezentos e trinta) 
dias do prazo pactuada pelo 4º aditivo, 
consoante o item II..2; 

b. remessa das justificativas para 
a celebração do 4º Termo Aditivo, 
mencionadas nos itens II..3 e II..4.1; 

c. remessa da apólice de seguro 
mencionada no item II..4.5;  

d. remessa das planilhas de 
composição dos itens especiais IE 4488 
e 4491, respectivamente, conforme 
mencionado nos itens III.2.2 e III.2.3;  

e. Informasse o atual estágio da 
obra. 

Como o Contrato principal nº 
34/2004 sofreu vários aditamentos 
convém de início traçar uma síntese 
dos respectivos instrumentos de 
contrato, indicando o fim para o qual 
foram celebrados.  

Quando da análise do retorno da 
1ª instrução diligencial do Contrato 
originário nº 34/2004, designada na 
71ª Sessão Ordinária de 27.10.2004, 
a Jurisdicionada já havia celebrado os 
seguintes aditivos:   

1º Termo Aditivo de 11.08.2004: 

alteração da planilha de quantitativos 
sem alteração do valor contratual;

2º Termo Aditivo de 16.08.2004: 
alteração da planilha de quantitativos 
sem alteração do valor contratual;

3º Termo Aditivo de 30.12.2004: 
alteração do parágrafo primeiro da 
Cláusula Décima Primeira; 

Assim, por ocasião da 9ª Sessão 
Ordinária, de 13.02.2006, esta Corte 
decidiu pelo simples arquivamento do 
Termo de Contrato nº 34/2004 e pela 
diligência daquelas  três primeiras 
adições. 

Durante este segundo procedimento 
de indagação diligencial a Jurisdicionada 
celebrou os seguintes aditivos:

4º Termo Aditivo de 11.08.2005: 
alteração da Cláusula Décima para 
prorrogar o prazo contratual por mais 
330 (trezentos e trinta) dias corridos, 
com a criação de mais 11 (onze) etapas, 
ficando o novo término previsto para 
01.01.2007, retificando a Cláusula 
Décima Primeira para adequar os 
percentuais do cronograma físico-
financeiro; 

5º Termo Aditivo de 29.12.2005: 
modificação da planilha original de 
quantidades, sem acréscimo de valor. 

Após a análise conjunta do retorno 
da diligência das três primeiras adições, 
bem como das duas recentes (4º e 
5º Aditivos) encaminhadas via fax, 
o Plenário, na sessão de 25.09.2006, 
acompanhando o voto do Relator, 
concluiu pela manutenção da diligência 
de todos os aditivos analisados ante as 
justificativas insatisfatórias oferecidas 
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para os questionamentos anteriores, 
bem como para as novas indagações 
que formulou para os dois recentes 
aditamentos analisados. 

Assim, o objeto da presente análise 
tem em vista as novas justificativas 
encaminhadas pela Jurisdicionada em 
razão desta 3º diligência. 

Antes, contudo, é preciso ressaltar 
que durante a terceira instrução 
diligencial o Contrato nº 34/2004 sofreu 
mais uma vez duas novas adições:

6º Termo Aditivo de 25.10.2006: 
acréscimo no valor do contrato (R$ 
19.398.299,74) e modificação do 
cronograma físico-financeiro;

7º Termo Aditivo de 19.01.2007: 
modificação das planilhas inicias de 
quantidades sem acréscimo de valor 
contratual; 

Além do mais, cabe destacar que a 
execução da obra ficou suspensa nos 
seguintes períodos: de 28.08.2004 a 
09.06.05 (285 dias); de 21.09.05 até 
23.02.06 (155 dias). Há ainda um 
terceiro período de suspensão a partir 
de 06.04.2007. 

A 2ª IGE, em sua instrução, analisa 
as justificativas encaminhadas em 
razão da terceira diligência. Informa 
a Inspetoria que dos questionamentos 
formulados, a Jurisdicionada deixou 
apenas de atender ao último, referente 
ao detalhado informe da situação atual 
da obra. Todavia, esclareceu a Inspetoria 
que a obra vem sendo regularmente 
acompanhada através de visitas técnicas 
(Processo nº 40/004.043/2004) e que 
não foram constatadas irregularidades 
significativas.   

Conclui a Inspetoria sugerindo 
o  conhecimento para  f ins  de 
arquivamento de todos os termos 
aditivos ao Contrato nº 34/2004.  

O Diretor da Secretaria de Controle 
Externo, a Secretaria Geral, bem como a  
douta Procuradoria Especial, endossam 
a Instrução. 

É o Relatório.

A análise da matéria, 
objeto do presente 

processo, envolve diversos aspectos, 

especialmente aqueles referentes 
à  ques tão  de   p l ane j amento 
operacional, financeiro e gerencial. 
E, tendo em vista que a execução da 
obra denominada Construção das 
Fundações, Impermeabilizações e 
Super Estrutura  da Cidade da Música, 
também está sendo acompanhada por 
meio de Visita Técnica – Processo 
nº 40/004.043/2004, o exame ora 
empreendido será complementado 
com os elementos verificados pela 2ª 
IGE  por ocasião das inúmeras visitas 
ao canteiro de obra.      

De início, é preciso destacar que a 
execução propriamente dita das obras 
para a realização deste empreendimento 
está a cargo da Riourbe, enquanto que 
a Secretaria Municipal das Culturas 
responde pelo orçamento. 

Com relação ao planejamento da 
obra, a Riourbe dividiu em 3 fases 
as contratações para a construção da 
Cidade da Música:  

1ª Fase: limpeza do terreno, 
demolições e terraplanagem – Contrato 
nº 129/2003, no valor de       R$ 
1.781.966,29 (hum milhão, setecentos e 
oitenta e um mil, novecentos e sessenta 
e seis reais e vinte e nove centavos);

2ª Fase: construção das fundações, 
impermeabilizações e supra-estrutura 
da Cidade da Música – Contrato nº 
34/2004 (objeto da presente análise), 
no valor de R$ 77.599.584,26 (setenta 
e sete milhões, quinhentos e noventa e 
nove mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e seis centavos);

3ª Fase: instalações prediais, 
especiais, acabamentos em geral nas 
obras e urbanização geral. 

Por  sua vez ,  a  SMC, a lém 
de responder pelo orçamento, ao 
mesmo tempo realizou as seguintes  
contratações de projetos relacionadas 
à referida obra: 

a.  Contrato nº 300/2002 de 
26.12.2002, com a empresa E.U.R.L. 
Atelier Christian Portzamparc, 
Sociedade Ltda, no valor de R$ 
11.550.000,00 (onze milhões e 
quinhentos e cinqüenta mil reais), 
objetivando a Prestação de Serviços 
de arquitetura para desenvolvimento, 

elaboração e acompanhamento do 
projeto para o Hall Sinfônico da Cidade 
do Rio de Janeiro (Cidade das Artes) 
com prazo de 24 meses; 

b .Cont ra to  n º  09 /2004  de 
15.03.2004, com a empresa ACDP 
do Brasil Arquitetura SS., no valor 
de R$ 4.800.292,00 (quatro milhões, 
oitocentos mil, duzentos e noventa e 
dois reais), objetivando a Prestação de 
Serviços de consultoria especializada 
para a elaboração do projeto urbanístico 
e paisagístico, elaboração dos projetos 
da sala eletroacística, desenvolvimento 
conceitual e adaptação dos seus acessos 
viários ao empreendimento do Hall 
Sinfônico da Cidade do Rio de Janeiro 
(Cidade das Artes) com prazo de 8 
meses; 

c .  Contrato  nº  75/2006 de 
20.06.2006, com a empresa ADCP do 
Brasil Projetos Ltda., no valor de R$ 
5.951.172,56 (cinco milhões novecentos 
e cinqüenta e um mil, cento e setenta e 
dois reais e cinqüenta e seis centavos), 
objetivando a Prestação de Serviços de 
acompanhamento do desenvolvimento 
das obras e montagem de equipamentos 
e outros serviços correlatos para as 
obras da Cidade da Música Roberto 
Marinho, com prazo de 26 meses. 

Do cotejo entre os relatórios das 
visitas realizadas e os inúmeros 
aditamentos ao Contrato nº 34/2004 
sobressai à constatação no sentido 
de que duas são as grandes questões 
que interferiram diretamente no 
regular desenvolvimento da obra: 
planejamento deficiente e deficiência 
de recursos financeiros. 

Com relação ao planejamento 
operacional da obra, o Contrato nº 
34/2004, de 30.04.2004, foi, desde o 
início, marcado por inúmeros eventos.  
Aproximadamente três meses após 
a sua celebração, quando já iniciada 
a execução da obra, surgiram vários 
fatores de ordem técnica que, de 
duas uma ou não foram previstos na 
elaboração do projeto ou, se previstos, 
foram mal dimensionados. E que, ao 
longo da edificação, tais ocorrências 
“supervenientes” levaram a necessidade 
de inúmeras alterações contratuais, 

VOTO
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s ora para mais, ora para menos nas 
quantidades de serviços previstos no 
projeto, ou a introdução de alguns itens 
de serviços, sem os quais não seria 
possível a realização da obra objeto 
da avença.  

Nesse sentido, quatro foram as 
adições ao Contrato nº 34/04  voltadas 
a alteração das quantidades listadas 
na planilha original de quantidades, 
a saber:  

· 1º Temo Aditivo nº 161/2004 de 
11.08.2004, a justificativa apresentada 
levou em conta a necessidade de 
adequar as quantidades originais ao 
novo projeto das fundações da obra; 

· 2º Termo Aditivo nº 164/2004 de 
16.08.2004, alteração de quantitativos 
justificada em função de itens de serviço 
não contemplados no orçamento 
inicial; 

 · 5º Termo Aditivo nº 213/2005 de 
29.12.2005, modificação da planilha 
original de quantidades; 

· 7º Termo Aditivo nº 22/2007 de 
19.01.2007, modificação das planilhas 
iniciais de quantidades sem alteração  
de valor. 

Os demais aditamentos sofridos pelo 
Contrato nº 34/2004, em linhas gerais, 
visaram alterar o cronograma físico-
financeiro, isolada ou cumulativamente 
com outras modificações, a saber: 

· 3º Termo Aditivo nº 284/2004 de 
30.12.2004, alteração do cronograma 
físico-financeiro justificada pela 
necessidade de adequação das obras ao 
planejamento de execução dos serviços 
em função de recursos financeiros 
liberados;    

· 4º Termo Aditivo nº 79/2005 de 
11.08.2005, para prorrogar o prazo 
de execução em mais 330 dias e a 
conseqüente criação de mais 11 novas 
etapas no cronograma físico-financeiro, 
em razão de dificuldades encontradas 
na implantação das redes de utilidade 
pública, uma vez que a Jurisdicionada 
dependia de autorização destas 
concessionárias para o prosseguimento 
normal da obra; 

· 6º Termo Aditivo nº 158/2006 
de 25.10.2006, alterou o cronograma 
físico-financeiro em razão de acréscimo 
de valor ao contrato da ordem de R$ 

19.398.299,74 (dezenove milhões, 
trezentos e noventa e oito mil, duzentos 
e noventa e nove reais e setenta e 
quatro centavos). Com o acréscimo o 
valor total do contrato passou para R$ 
96.997.884,00 (noventa e seis milhões, 
novecentos e noventa e sete mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais).

Segundo informações colhidas 
por ocasião da 4ª visita técnica, em 
19.04.2005, no decorrer das obras de 
subsolo foram detectadas tubulações de 
gás e de água não previstos por ocasião 
do projeto, em razão da imprecisão dos 
cadastros das concessionárias CEG 
e CEDAE, previamente consultados. 
Diante disso, foi constatada a 
necessidade de remanejamento das 
tubulações de modo a possibilitar a 
continuação e execução dos serviços. 

De acordo com as informações do 
engenheiro da Jurisdicionada, Luiz 
Severino Nunes Machado, prestadas 
em 24.11.2005 e inserida às fls. 196 
do processo de visita técnica, “foram 
realizadas reuniões com Cedae e 
CEG, quando aprovamos melhor 
traçado, visando minimizar custos 
para a obra. A decisão tomada pela 
Riourbe será de licitação da execução 
do remanejamento da adutora de água 
(Cedae) e o ramal de gás será aditado a 
obra, pois a CEG não propôs a execução 
da infra-estrutura na execução da 
escavação, concreto de proteção da 
tubulação, escoramento da vala.”  

A obra para o remanejamento da 
rede da Cedae teve início logo após a 
concorrência nº 36/2006 e a celebração 
do Contrato nº 143/2006 (Processo nº 
40/004.329/2006), em 06.09.2006, com a 
Dimensional Engenharia no valor de R$ 
1.671.089,46 (hum milhão, seiscentos e 
setenta e um mil, oitenta e nove reais e 
quarenta e seis centavos), com término 
inicial previsto para 05.03.2007. 
Ao tempo da 21ª visita técnica, em 
12.04.2007, a 2ª IGE informou, que as 
obras de remanejamento da rede da 
Cedae foram concluídas.

A questão do planejamento 
deficiente, especialmente no tocante ao 
desenvolvimento do projeto estrutural, 
o qual sofreu sucessivas alterações, fica 
bem evidenciado nos relatórios da 22ª 

e 23ª visitas técnicas, respectivamente 
em 11.07.2007 e 18.09.2007. Registre-se 
que, informações colhidas por ocasião 
da 23ª dão conta que  o projeto ainda 
não foi definido.  

Segundo a Inspetoria, durante a 
reunião realizada com a fiscalização  
foram mencionadas deficiências 
no projeto estrutural realizado pela 
empresa ACDP através do Contrato nº 
300/2002, pois o mesmo não previu 
todas as variáveis para a execução da 
obra. Como relatado às fls. 637 (23ª 
visita técnica), “uma das conseqüências 
da insegurança causada pela indefinição 
do projeto  estrutural foi o acréscimo 
da quantidade dos itens ET20100050 
(aluguel de escoramento tubular em 
obra de arte) e ET2100100 (montagem e 
desmontagem de escoramento tubular 
normal), realizado através do 6º Termo 
Aditivo nº 158/06 (40/005.164/2006) 
assinado em 25.10.06 – valor R$ 
19.398.299,74. Os itens  representaram 
86,74% do  valor do termo”. 

  Prossegue a Inspetoria em sua 
exposição, observando às fls. 638 que, 
habitualmente, nos contratos auditados 
as justificativas apresentadas pelo 
órgão, quando ocorre o apontado, se 
baseiam na deficiência do projeto 
básico e escassez de recursos. Porém, 
no presente caso, no que tange a projeto 
foram contratados antecipadamente 
projetos básico e executivo, e também 
consultoria durante a execução da 
obra, através dos seguintes contratos da 
Secretaria Municipal das Culturas: 

a) Contrato nº 300/2002 de 
26.12.2002;

b)  Contrato nº  09/2004 de 
15.03.2004;

c)  Contrato  nº  75/2006 de 
20/06/2006. 

 Ao lado da questão do planejamento 
deficiente, o qual afetou diretamente o 
desenvolvimento do projeto estrutural, 
acarretando o atraso no cronograma 
físico da obra, a deficiência de recursos 
financeiros foi outro ponto que, da 
mesma forma, atrasou o regular 
desenvolvimento da empreitada, 
conforme relato da fiscalização da obra 
registrado pela Inspetoria, do processo 
de visita técnica.  
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O relato foi assim registrado: “... 
devido à deficiência de recursos 
financeiros e problemas encontrados 
no desenvolvimento do projeto 
estrutural, o planejamento de execução 
da obra teve que ser alterado e este se 
encontra em fase de conclusão. Em 
conseqüência, o orçamento estimado 
não contempla a totalidade da execução 
do projeto”.    

Ainda com relação a questão 
financeira, informações extraídas do 
processo de visita técnica (13ª visita), 
dão conta que foram emitidas  notas 
de empenho nas seguintes datas: 
29.04.2004, 15.06.2004, 12.08.2004, 
18.04.2005, 10.06.2005 e 24.02.2006.  
Os técnicos apuraram ainda que as 
duas suspensões da contagem de prazo, 
que totalizam 440 dias, coincidem 
com os períodos sem emissão de 
empenho.   

Assim, as obras de Construção 
das Fundações, Impermeabilizações e 
Supra-Estrutura do Prédio da Cidade da 
Música iniciada em 30.04.2004, mesma 
data da celebração do contrato, contava 
com previsão inicial de término para 
25.04.2005. Todavia, em razão da 
referida insuficiência de recursos 
financeiros para o prosseguimento, a 
sua execução foi suspensa no período 
de 28.08.2004 a 09.06.2005 (285 dias). 
O reinício oficial dos trabalhos ocorreu 
a partir de 10.06.2005. Contudo, 
segundo informações de fls. 121 do 
processo de visita técnica (5ª visita), 
a empresa continuou a execução por 
sua conta e risco até setembro/2004, 
quando parou, retomando a partir de 
janeiro de 2005. 

Aproximadamente três meses e 
meio após o reinício oficial, os serviços 
foram pela segunda vez interrompidos, 
desta feita no período compreendido 
entre 21.09.2005 até 23.02.2006 (155 
dias) com reinício em 24.02.2006. 
Durante o período de suspensão foram 
mantidos em operação um número 
reduzido de serviços.  

A última suspensão que se tem 
noticia ocorreu a partir de 06.04.2007. 
Todavia, segundo consta às fls. 636 
da 23ª visita técnica, apesar de a obra 
estar com seu prazo de execução 

formalmente suspenso a construtora 
vem trabalhando. Colhe-se ainda 
desta visita a informação registrada no 
item c.3.3, segundo a qual devido ao 
prazo decorrido, a obra sofreu reajuste 
de valor de R$ 10.062.058,22 (dez 
milhões, sessenta e dois mil, cinqüenta 
e oito reais e vinte e dois centavos). 

Conforme se extrai do Relatório do 
Sistema de Contratos da CGM (FINCON 
CITRIX – Capa de Documentos Anexo 
da 22ª visita técnica), emitido em 
16.07.2007, o qual informa a relação 
dos dados por instrumento contratual e 
a sua execução é possível verificar que 
o total contratado (Contrato nº 34/2004) 
perfaz a quantia de R$ 96.997.884,00 
(noventa e seis milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais), correspondente a soma do 
valor original, R$ 77.599.584,26, mais o 
acréscimo de R$ 19.398.299,74.  

Deste total,  consta naquele 
documento a informação segundo a 
qual foi liquidada e paga a quantia 
de R$ 65.738.234,46 (sessenta e cinco 
milhões, setecentos e trinta e oito 
mil, duzentos e trinta e quatro reais 
e quarenta e seis centavos). Resta um 
saldo a pagar correspondente a R$ 
31.259.649,54 (trinta e um milhões, 
duzentos e cinqüenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e nove reais e 
cinqüenta e quatro centavos) a ser 
satisfeito, a princípio, pela Secretaria 
Municipal das Culturas, então titular 
do orçamento aprovado. 

A ressalva acima mencionada com 
relação à obrigação de pagamento pela 
SMC tem razão de ser, na medida em que, 
em 30.08.2005, foi celebrado o Termo 
de Contrato nº 108/2005 (Processo 
40/004.249/2005) entre a Riourbe e o 
Consórcio Cidade da Música 2, como 
resultado da Concorrência Pública 
nº 065/2004, objetivando a execução 
das obras de Complementação da 
Construção do Prédio da Cidade, no 
valor de R$ 145.051.309,01 (cento e 
quarenta e cinco milhões, cinqüenta 
e um mil, trezentos e nove reais e um 
centavo), com prazo de execução fixado 
em 600 dias corridos.  

A respeito do  Contrato 108/2005, 
comenta a Inspetoria, às fls. 189 do 

processo de visita técnica (9ª visita 
em 24.11.2005), que “o Contrato nº 
108/2005 (....), teve seus serviços de 
consultoria iniciados em setembro, 
antes mesmo do Memo de início em 
novembro. A fiscalização justificou  
seu início devido a interferências 
dos projetos de água, gás, esgoto, 
ar condicionado e acústica com a 
compatibilização do projeto estrutural, 
visando a execução da infra-estrutura 
da obra...”. 

Em 19.04.2007, foi celebrado um 
Termo de Execução nº 102/2007 ao 
Contrato nº 108/2005 (Processo nº 
40/002.076/2007) em que figuram como 
partes a Riourbe, o Consórcio Cidade 
da Música –2, com a interveniência 
da Secretaria Municipal das Culturas, 
objetivando, de acordo com os termos 
da Cláusula Segunda, promover a 
sucessão da parte executante que 
passa a ser a Empresa Municipal de 
Urbanização – Riourbe, tendo em 
vista que a execução orçamentária 
e financeira das obras da Cidade da 
Música estão a cargo dessa empresa.      

O parágrafo único da citada cláusula 
acrescenta que a  sucessão orçamentária 
financeira produz efeitos a partir da 
data da publicação do Decreto de  
Crédito de Suplementar, Lei nº 4458 
de 29.12.2006. Convém registrar que 
o Contrato nº 108/2005 vem também 
sendo acompanhado por visita técnica 
– Processo nº 40/000.896/2006. 

 Devido ao porte da construção, 
a Cidade da Música vem merecendo 
a atenção da mídia impressa, 
conforme se verifica nas matérias  
disponibilizadas no CLIPPING TCMRJ, 
nas edições de 06.08.2007, 31.08.2007 
e 01.10.2007, todas publicadas pelo 
Jornal do Comércio. A primeira delas, 
de 06.08.2007, foi assim intitulada: 

Gestão da Cidade da Música já 
é Discutida - empresa de auditoria 
internacional deve entregar à 
Prefeitura do Rio, nessa sexta-feira, 
os estudos de viabilidade econômica 
do espaço. (Anexo)  

De acordo com o texto, a Ernst & 
Young, empresa que presta serviço 
de auditoria internacional foi 
contratada pela SMC para realizar 
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s estudo de viabilidade econômica 
do empreendimento. De posse das 
informações, a Prefeitura pretende 
licitar a empresas brasileiras e 
estrangeiras a gestão do complexo 
cultural. 

A matéria jornalística prossegue 
citando as opiniões dos responsáveis 
pela Riourbe, João Luiz Reis da Silva  
e da SMC, Ricardo Macieira sobre 
as fases da execução da obra.  O 
Secretário Municipal das Culturas, 
Ricardo Macieira afirmou que tem 
acompanhado todo o desenvolvimento 
do projeto e garante que o cronograma 
está atualizado, com inauguração 
prevista para julho de 2008.   

Segundo o Presidente da Riourbe, a 
primeira fase da obra foi concluída em 
dezembro de 2003, com investimentos 
de R$ 1,78 milhões, para os serviços 
de limpeza de terreno, demolições e 
terraplanagem. A segunda fase, iniciada 
em julho de 2004, foi orçada em R$ 
107 milhões, englobando a edificação 
da Cidade da Música (fundações, 
colocação de pilares, lajes e pisos 
concretados), está em andamento, 
tendo a previsão de término alterada 
de junho de 2006 para dezembro de 
2007.    

A terceira fase, orçada em R$ 145 
milhões, foi iniciada em outubro de 
2005 e prevista para terminar em 
dezembro de 2006, mas esta previsão 
inicial foi alterada para dezembro de 
2007. Esta fase engloba a construção 
de instalações prediais, acabamentos 
gerais, colocação de sistemas de ar-
condicionado central, sonorização, 
elevadores panorâmicos e de carga, 
palcos e torres de camarotes na 
Grande Sala de concertos de orquestra 
sinfônica, e palco giratório da Sala 
da Música de Câmara (voltada para 
pequenos grupos, especialmente os que 
tocam instrumentos de corda).

A quarta fase, orçada em R$ 
16 milhões, não foi inicialmente 
prevista no cronograma da Prefeitura. 
O investimento foi utilizado para 
remanejamento de uma adutora da 
CEDAE no Trevo das Palmeiras. Este 
remanejamento, segundo o Presidente 
da Riourbe, foi o fator que obrigou a 

Prefeitura a reajustar o cronograma.
As demais matérias tiveram por 

fim noticiar a liberação de verbas pela 
prefeitura. A notícia publicada em 
3108.2007 informa que a prefeitura 
liberou R$ 49,3 milhões para a SMC dar 
continuidade às obras de construção 
da Cidade da Música. Já pela noticia 
publicada em 01.10.2007, toma-se 
conhecimento que o valor liberado  à 
SMC é da ordem de R$ 150 milhões. De 
acordo com a informação publicada:

“...os recursos serão utilizados em 
serviços de conclusão das instalações 
prediais, acabamentos internos, 
implantação de estacionamento, 
urbanização interna, além da construção 
de dois túneis para veículos e pedestres 
na Av. das Américas....” 

Analisados, pois, os agrupamentos 
de Termos Aditivos em conjunto 
com o processo de visita técnica ao 
Termo de Contrato nº 34/04, restaram 
identificadas as seguintes ilegalidades/
irregularidades: 

1. Deficiência com relação a 
Formalização intempestiva  do 4º, 5º, 
6º e 7º Termos Aditivos . 

1.1) Conforme apontado no 
presente voto, as obras de Construção 
das Fundações, Impermeabilizações e 
Supra-Estrutura do Prédio da Cidade da 
Música tiveram início em 30.04.2004, 
mesma data da celebração do contrato, 
contando com previsão inicial de 
término para 25.04.2005. Embora, desde 
28.08.2004 a execução da obra estivesse 
suspensa, em razão da insuficiência 
de recursos financeiros, a celebração 
em 11.08.2004 do 4º Termo Aditivo, 
portanto em data posterior àquela  
prevista inicialmente para o término da 
vigência do contrato inicial, afigura-se 
como intempestiva. Aliás, a questão 
da prorrogação de prazos da vigência 
contratual de forma intempestiva, 
tem sido objeto de inúmeros votos de 
minha lavra. 

Neste particular,  tratei, inclusive 
de forma pedagógica, a respeito da 
forma como a Jurisdicionada gerencia 
os instrumentos de contrato das obras e 
serviços sob sua responsabilidade. Com 

relação à questão referente à suspensão 
do prazo de execução da obra transcrevi 
numerosas vezes as considerações 
suscitadas na Decisão Plenária nº 
83/1993 da lavra do  Ministro Luciano 
Brandão do TCU, a qual contém o 
seguinte ensinamento: 

“....Disso resulta a interpretação 
segundo a qual se ocorrer, contratual 
ou legalmente, a suspensão do prazo 
de execução da obra, ele deixará 
de fluir durante a interrupção; 
e  conseqüentemente ,  o s  d ias 
correspondentes à suspensão serão 
restituídos aquele prazo, uma vez 
retomado a execução. Conforme 
ensina Pontes de Miranda, isso tem 
fundamento, mas apenas para fins de 
recomposição do prazo de execução 
da obra e conquanto que, com isso, 
não se ultrapasse o prazo de duração 
contratual. (in “tratado de Direito 
Privado, E. Borsoi, 3ª ed., pág. 400”. 
.....”.

Adiante, prossegue o Ministro, 
“ ..... Além desses prazos, há outros 
como, por exemplo, o de início dos 
trabalhos, o de recebimento da obra e o 
de sua garantia. Contudo, esses prazos, 
interligados às prestações das partes, 
distinguem-se daquele outro relativo 
a duração do contrato. É que, quando 
se estabelece um prazo para duração 
do contrato, tem ele um termo final, de 
natureza extintiva....”.

Da mesma forma, com relação à 
prorrogação da vigência dos contratos 
transcrevi a lição evidenciada por 
Plácido e Silva  segundo a qual o 
vocábulo prorrogação advém do 
“latim prorogatio, de prorogare 
(alongar, dilatar, adiar, ampliar), 
exprime, originariamente, o aumento 
de tempo, a ampliação do prazo, 
o espaçamento do tempo, prestes 
a extinguir, para que certas coisas 
possam continuar, em seguimento, sem 
solução de continuidade. Nessa razão, a 
prorrogação pressupõe prazo ou espaço 
de tempo, que não se extinguiu nem 
se finou, e que é ampliado, dilatado, 
aumentado, antes que se acabe....A 
prorrogação, portanto, tem por objeto 
precípuo não admitir interrupção nem 
promover uma solução de continuidade 
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entre o espaço de tempo, que foi 
insignificante para cumprimento de 
certo fato, e o outro, que se concedeu 
ou veio aumentar o passado”(op. Cit., 
vol III, pgs 1.246-1.247).

1.2) A alteração subseqüente no 
decorrer de sua execução do Contrato nº 
34/2004 indica claramente inadequação 
dos projetos básicos utilizados nas 
licitações  e a conseqüência disso é 
a celebração de inúmeros aditivos 
tanto quantitativamente quanto 
qualitativamente relevantes. Além, é 
claro da descaracterização do objeto 
inicialmente contratado.  

02) Ausência de harmonização 
do cronograma físico-financeiro das 
diferentes ações.

Para a operacionalização do 
empreendimento será necessário 
harmonizar ações que são objeto de 
contratos distintos, algumas vezes 
independentes, sob a responsabilidade 
ora da RIOURBE ora da SMC. Até mesmo 
porque, a execução completa de algumas 
fases são pré-requisitos indispensáveis 
para o início ou término de outras. Há, 
pois, necessidade de  estabelecer datas 
limites para a conclusão de atividades, 
principalmente para aquelas que 
tenham interferência ou sejam pré-
requisito para atividades de um outro 
contrato. 

03) Relacionadas ao Planejamento

Como ressaltado no item anterior, a 
fixação de datas limites para a conclusão 
de atividades é procedimento de que 
deveria ter sido necessariamente ser 
adotado, o que evitaria cronogramas 
englobando serviços que seriam 
excluídos pelo aditivo seguinte por 
indefinição do projeto. Ou pior, 
cronograma que não contempla serviço 
de execução necessária.  

Neste particular, há necessidade 
de demonstração consistente a 
respeito do que levou ou continua 
levando a indefinição dos projetos. 
Principalmente porque, conforme 
anotado pela inspetoria às fls. 638 do 
processo de visita técnica (23ª visita), 

para este empreendimento a SMC 
contratou antecipadamente projeto 
básico, executivo e de consultoria. Este 
último durante a execução da obra. O 
que resta patente é a má especificação 
dos mesmos a ensejar um planejamento 
inadequado, acarretando dificuldades 
de operacionalização das ações. 
Até mesmo, em razão dos diversos 
contratos o modelo de planejamento 
é  fragmentado, não há um gestor que 
gerencie todas as execuções assumindo 
as responsabilidades respectivas.  

A intempestividade observada na 
adoção de diversas medidas importantes 
é indicativo da incapacidade do gestor 
de antecipar os pontos críticos. A 
conseqüência, natural desaguou na 
indefinição de projeto, na celebração 
de inúmeros aditivos e na  indefinição 
quanto ao prazo para o término da obra, 
sucessivamente alterado.        

0 4 )  Q u a n t o  a o s  Re c u r s o s 
Financeiros

Neste particular foi contatado que a 
execução física da obra não acompanha 
o cronograma financeiro me razão 
da escassez de recursos, conforme 
demonstra o Relatório do Sistema de 
Contratos da CGM (FINCON CITRIX 
– Capa de Documentos - Anexos da 22ª 
e 23ª visita técnica), restando um saldo 
correspondente a R$ 31.259.649,54 
(trinta e um milhões, duzentos e 
cinqüenta e nove mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e cinqüenta 
e quatro centavos). Isto sem contar 
que, devido ao prazo decorrido, a 
obra sofreu reajuste de valor de R$ 
10.062.058,22 (dez milhões, sessenta e 
dois mil, cinqüenta e oito reais e vinte 
e dois centavos).

Assim, meditando sobre os fatores 
que conduziram a atual situação da 
obra, registro em primeiro lugar que, 
graças às informações obtidas por 
intermédio das Visitações Técnicas 
promovidas pela 2ª IGE, é possível 
afirmar que  a decisão relativa ao 
Processo nº 40/002.557/2004 e seus 
apensos não pode se restringir à 
análise dos  aspectos meramente 
formais. É indispensável que também 

se analise a economicidade, a eficiência 
e a efetividade da ação governamental, 
para que se conclua se foram adotadas 
medidas necessárias à boa gestão do 
gasto público. 

Em segundo lugar, cabe também 
registrar que as surpresas encontradas 
durante a execução da obra foram os 
fatores determinantes para majorarem 
em muito os seus gastos, quando 
tudo deveria estar previsto no Projeto 
Executivo, o qual foi elaborado sob a 
responsabilidade da SMC. Acredito que 
tais surpresas têm origem na própria 
concepção do projeto, uma vez que as 
instalações e a infra-estrutura foram 
superdimensionadas. A estrutura em 
construção, o segundo comentário do 
o prefeito, publicado pelo Jornal do 
Comércio em 06.08.2007 e 31.082007, 
será a mais importante da América 
Latina e uma das mais relevantes do 
mundo. É claro que a dimensão do 
projeto, ainda que a primeira vista se 
mostre de proporções exageradas, é uma 
decisão de mérito do administrador 
público.   

Mas, se por um lado a idéia de 
dotar a Cidade do Rio de Janeiro de 
um projeto cultural seja  uma iniciativa 
merecedora de  aplausos, cabe, por 
outro lado, indagar: se a dimensão 
do projeto se mostra compatível com 
as demandas presentes da sociedade 
carioca? 

Como acima exposto, as instalações 
e a infra-estrutura do projeto foram 
superdimensionadas. Todavia, em 
flagrante paradoxo tanto a Riourbe 
como a SMC subestimaram ou 
ignoraram a multiplicidade de ações 
necessárias para a construção de um 
projeto deste porte. A evidência mais 
clara desta imprevisão é a superlativa 
diferença entre o orçamento inicial 
e os custos já contabilizados ou 
reconhecidos. Isso sem contar que 
ainda será necessário implantar sobre 
as estruturas físicas toda uma rede de 
serviços tão importantes  para o regular 
funcionamento quanto as próprias 
instalações. 

As  ações  subest imadas  ou 
ignoradas resultaram na falta ou falha 
de planejamento, levando a um certo 
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s grau de improviso que vêm permeando 
todo o empreendimento, além de 
paralisações constantes da obra por falta 
de recursos, fato totalmente vedado pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal em seu 
§ 1º do art. 1º, “a responsabilidade na 
gestão fiscal pressupõe ação planejada 
e transparente....”, sinalizando  ainda 
para indícios de  assunção de despesa 
sem prévio empenho, fato também 
reprimido pela  Lei nº 4320/64 em seu 
art. 60.   

Isto porque planejar é função 
basilar da Administração Pública que 
deve ser exercida através da capacidade 
gerencial do administrador público 
para solucionar ou mesmo evitar a 
ocorrência de problemas. Hoje, exige-
se dos administradores privados ou 
públicos uma profunda racionalização 
dos recursos humanos, materiais e 
econômicos. Desta forma, necessário 
se faz uma redefinição do papel da 
administração pública, uma vez que o 
modelo gerencial atual está esgotado 
não respondendo mais as demandas 
sociais porque caminha para o lado 
contrário aos anseios da sociedade que 
exige cada vez mais demandas voltadas 
por melhor qualidade dos serviços 
prestados. Evidentemente, o que a 
sociedade espera é a implementação 
eficaz do Principio da Eficiência,  
positivado no art. 37 da Constituição 
Federal. 

Conforme ensina o Professor 
Paulo Modesto em estudo doutrinário 
denominado: Notas para um Debate 
sobre o Princípio Constitucional da 
Eficiência (in Revista Diálogo Jurídico 
vol. I – nº 2 – maio/2001- www.
direitopublico.com - acessado em  
05.11.2007).

“reclama-se do Estado, cada vez com 
maior impaciência, para que otimize o 
seu agir e conduza em termos adequados 
a realização dos fins prezados pela 
comunidade. Questiona-se a omissão 
no agir, a aptidão do agir e a qualidade 
do agir estatal. Essas exigências não são 
dirigidas a um Estado liberal, mas a um 
Estado Democrático e Social, executor 
e fomentador da prestação de serviços 
coletivos essenciais. É o Estado Social 
que não pode descuidar de agir com 

eficiência, justificando os recursos que 
extrai da sociedade com resultados 
socialmente relevantes. Essas exigências 
hoje não mais percebidas em termos 
meramente políticos ou econômicos. 
Foram positivadas, forma entronizadas 
no sistema jurídico, juridicizaram-
se como exigências do ordenamento 
nacional”.

Ainda, nas palavras do Professor 
Paulo Modesto: 

“...Exige-se do Estado celeridade e 
simplicidade, efetividade e eficiência 
na obtenção de utilidades para o 
cidadão, na regulação da conduta 
pública e privada, na vigilância ao 
abuso de mercado, no manejo dos 
recursos públicos. Hoje essas são 
pautas de comportamento exigíveis 
do administrador para a validade 
e legitimidade da ação estatal. São 
imposições normativas, com caráter 
principiológico, condensadas sob 
o rótulo de princípio da eficiência, 
referido expressamente na cabeça do 
art. 37 da Constituição da República, 
com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 19, de 1998...” 

Conquanto, no Brasil, especialmente 
no âmbito da administração pública, 
ainda exista  um costume de tratar 
superficialmente os princípios 
constitucionais como disposições 
de conteúdo  impreciso, certo é que, 
os princípios jurídicos explícitos ou 
implícitos na Constituição, funcionam 
como normas jurídicas vinculantes, 
uma vez que correspondem a valores 
fundamentais da sociedade, protegidos 
constitucionalmente. São diretrizes 
axiológicas superiores do ordenamento 
de conteúdo impositivo, podendo 
derrogar ou afastar a aplicação de 
normas expressas do ordenamento 
jurídico para determinado caso concreto. 
Razão porque está o administrador 
público obrigado a considerá-los em 
cada decisão.  

Como ressaltado, a sociedade 
atravessa um momento de mudanças 
e, em razão delas passa a exigir dos 
Estados e dos Administradores Públicos 
novas demandas. Para o professor Diogo 
Figueiredo Moreira Neto,

“...desde logo, sobressai a demanda 

por eficiência – uma óbvia conseqüência 
da pluralização e da maior nitidez 
das demandas, potenciada, por sua 
vez, pelo efeito demonstração das 
comunicações Em síntese, não mais 
basta o simples desempenho dos 
entes e órgãos públicos (eficácia) 
para ser exigido o bom desempenho 
(eficiência, aquele que leva à satisfação 
dos usuários dessas atividades...” (in 
Revista Eletrônica sobre Reforma do 
Estado  nº2 - junho/julho/agosto/2005 
- Mutações do Direto Administrativo 
Novas Considerações, disponível no 
sito www.direitodoestado.com.br 
– acessado em 05.11.2007). 

Mas, pergunta-se: Como é possível 
dar um significado objetivo ao Princípio 
da Eficiência?  No plano do direito 
comparado tem-se falado em exigência 
de boa administração ou no bom 
desempenho da administração. A 
doutrina de Helly Lopes Meirelles, 
também já apontava o dever de 
eficiência entre os poderes e deveres 
do administrador público. O autor 
chegou mesmo a denominar o principio 
da eficiência como “o mais moderno 
principio da função administrativa, que 
já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço 
público e satisfatório atendimento das 
necessidades das comunidades e seus 
membros”. Para o professor Helly, 
o dever de eficiência  corresponde 
ao “dever de boa administração” 
oriunda da doutrina italiana (Direito 
Administrativo Brasileiro, 20ª ed., São 
Paulo, Malheiros, 1995, p.90).       

O professor Paulo Modesto, no já 
citado estudo doutrinário afirma que 
“é comum dizer-se que o principio 
da eficiência ingressou na ordem 
constitucional brasileira, como principio 
geral da administração pública, com a 
Emenda Constitucional nº 19/98, que 
introduziu expressamente na cabeça do 
art. 37”.. Todavia, prossegue o autor, o 
texto original da Constituição Federal 
de 1988, ora de forma explícita, ora 
de forma implícita, refere à exigência 
de eficiência como uma obrigação 
constitucional da administração 
pública em diversas normas.  
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Ressaltarei as que me parecem 
mais evidentes. No art. 74, II, por 
exemplo, desde 1988, reza a lei maior 
que “os Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de: (...) II- comprovar 
a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado”. 
Porém, mais do que isso, constatada 
alguma irregularidade nos aspectos 
controlados, devem os responsáveis 
comunicá-la imediatamente o Tribunal 
de Contas da União, “sob pena de 
responsabilidade solidária” (art. 74, 
§ 1º). Ora, se a eficácia e a eficiência 
são qualidades do agir administrativo 
avaliadas obrigatoriamente no controle 
jurídico da atividade de todo órgão da 
administração direta e das entidades da 
administração indireta, em qualquer dos 
poderes e, em caso de irregularidade, 
sujeitam os responsáveis a sanções 
jurídicas, são obrigações jurídicas, 
imposições constitucionais, exigências 
gerais vinculantes para o administrador 
público. Numa palavra, são princípios 
jurídicos de prossecução obrigatória, 
pois os princípios, na boa definição de 
ROBERT ALEXY, são “exigências de 
otimização”: “normas que determinam 
que algo seja realizado na maior medida 
possível, dentro do contexto jurídico 
e real existentes” (ROBERT ALEXY, 
Teoría de los Derechos Fundamentales, 
Madrid, Ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 86).  

Ademais ,  prossegue,  como 
entender, sem pressupor implícita 
a obrigação constitucional geral de 
assegurar a eficiência na gestão pública, 
a autorização constitucional dada 
ao Tribunal de Contas para avaliar 
a “legitimidade e economicidade” 
da atuação administrativa em geral, 
ao lado do controle de “legalidade”, 
na cabeça do art. 70 da Constituição 
Federal? Reflita-se que os Tribunais 
de Contas estão constitucionalmente 
autorizados a realizar “auditorias 

operacionais”, distintas das auditorias 
contábil, financeira e patrimonial, pelo 
art. 71, inciso VII, da Constituição, 
perante os órgãos e entidades da 
administração pública, o que não teria 
sentido se o administrador fosse livre 
para ser eficiente e ineficiente, sem que 
a ineficiência importasse em violação 
do direito. 

Para além do enfoque trazido pela 
ciência da Administração, segundo o 
qual a eficiência se preocupa com os 
meios, enquanto que a eficácia, com 
os fins ou resultados.  O professor 
Paulo Modesto, ao delimitar o 
conteúdo do principio da eficiência, 
sustenta que  a exploração de seu 
conteúdo tem utilidade para que 
certos abusos administrativos fiquem 
melhor evidenciados e possam ser 
banidos da vida brasileira. Segundo 
ele, exemplos não faltam: compras de 
remédios específicos em excesso, com 
subsequente vencimento do prazo de 
validade; construções iniciadas ao 
lado de obras inacabadas de mesma 
finalidade; compras superfaturadas; 
construções nababescas; subsídios 
injustificáveis a setores econômicos 
específicos, sem contrapartidas sociais; 
compras de produtos tecnologicamente 
defasados. Os exemplos poderiam ser 
multiplicados até a exaustão. 

Como  sustentou o  Diogo 
Figueiredo, a doutrina do professor 
Paulo Modesto, caminha no sentido 
de  atribuir ao principio da eficiência 
um sentido maior do que a simples 
exigência de economicidade e eficácia 
do comportamento administrativo. 
Isto porque enquanto a eficiência 
para os administradores é um simples 
problema de otimização de meios; para 
o jurista, diz respeito tanto a otimização 
dos meios quanto a qualidade do agir 
final. 

Sendo assim, propõe que, do ponto 
de vista jurídico, o referido principio 
se relaciona a duas dimensões da 
atividade administrativa:   

Na primeira dimensão do princípio 
da eficiência insere-se a exigência de 
economicidade, igualmente positivada 
entre nós, sendo o desperdício a idéia 
oposta imediata. Trata-se aqui da 

eficiência como qualidade da ação 
administrativa que maximiza recursos 
na obtenção de resultados previstos.  

Na segunda dimensão, cuida-
se da eficiência como qualidade 
da ação administrativa que obtém 
resultados satisfatórios ou excelentes, 
constituindo a obtenção de resultados 
inúteis ou insatisfatórios uma das 
formas de contravenção mais comuns 
ao princípio. A primeira fase ou 
dimensão do princípio é enfatizada por 
diversas disposições constitucionais 
(em especial, os Arts. 39, §7º, e Art 74, 
II, da Constituição Federal).  

Enfatizam o segundo aspecto 
as disposições sobre “avaliação de 
resultado”, em especial o referido 
no art. 37, §3º “avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos 
serviços” e a necessidade de lei para 
disciplinar a “representação contra 
o exercício negligente ou abusivo 
de cargo, emprego ou função na 
administração pública”. Vale, neste 
ponto, conferir também o prescrito nos 
art.s 41, §3º e 41, §1º, III e 247. 

Percebido nestas duas dimensões 
não basta ao administrador atuar de 
forma legal e neutra, é fundamental que 
o administrador atue com eficiência, 
com rendimento, maximizando 
recursos e produzindo resultados 
satisfatórios. Assim, para o referido 
auto, compras de material hospital 
para 30 anos sem sentido útil, em 
razão de perda do prazo de validade; 
construções de obras faraônicas, sem 
a correspondente reserva de recursos; 
contratações em excesso, etc. são 
provas de que o princípio é útil e poderá 
ser invocado em diversas situações 
para responsabilizar autoridades 
irresponsáveis e levianas na gestão da 
coisa pública.

Em síntese, a obrigação de atuação 
eficiente impõe: a) ação idônea (eficaz),  
b) ação econômica (otimizada) e, c) ação 
satisfatória (dotada de qualidade). 

Após todas essas considerações, 
o professor Paulo Modesto conclui 
que o princípio da eficiência, embora 
não seja novo em nosso sistema 
jurídico, merece ser revigorado. 
Sobre uma adequada consideração 
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s desse princípio podem ser renovados 
diversos institutos do direito público. 
Ele permite oferecer nova legitimação 
à aplicação abrangente e geral do 
direito público na disciplina da 
administração pública e permitir um 
controle mais efetivo da competência 
discricionária de agentes públicos. 

Neste passo, conforme ensina 
o professor Juarez Freitas, às fls. 
08, de sua obra Discricionariedade 
Ad m i n i s t r a t i v a  e  o  D i r e i t o 
Fundamental a Boa Administração, 
“De sorte que, toda discricionariedade 
exercida legitimamente, encontra-se, sob 
determinados aspectos, vinculados aos 
princípios constitucionais, acima das 
regras concretizadoras. Nessa ordem 
de idéias, quando o administrador 
público age de modo inteiramente 
livre, já deixou de sê-lo. Tornou-se 

arbitrário. Quer dizer, a liberdade 
apenas se legitima ao fazer aquilo 
que os princípios constitucionais, 
entrelaçadamente, determinam.” 

Assim, considerando que toda 
atividade do Poder Executivo está 
submetida ao controle de resultados; 

Considerando, ainda que o 
denominado neoconstitucionalismo  
ao empreender força normativa aos 
princípios constitucionais, trouxe 
uma ordem jurídica centralizada na 
dignidade da pessoa humana com a 
conseqüente vinculação dos poderes 
públicos aos direitos fundamentais,  
dentre os quais se observa o direto à 
boa administração pública; 

Considerando que, nesta ordem de 
idéias, cumpre assentar que esta Corte 
de Contas ao proceder o controle a 
posteriori de resultados das ações públicas 

municipais deve analisá-los a luz de um 
controle de natureza constitucionalista 
e principialista, como afirma o Professor 
Juarez Tavares, é que,    

Voto no sentido de notificar os 
dirigentes responsáveis da Riourbe e 
da Secretaria Municipal das Culturas 
– SMC -, Srs. João Luiz Reis e Ricardo 
Macieira, para que, no âmbito de 
suas respectivas responsabilidades 
apresentem, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias, suas defesas em relação 
aos questionamentos levantados, os 
quais ensejam o descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 
4320/64, bem como para as ocorrências 
indicadas, sob pena de se sujeitarem à 
aplicação de multa no montante de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) com base 
no art. 3º, inciso III da Lei nº 3.714, de 
17.12.2003. 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO

Conselheiro-Relator: 
Fernando Bueno Guimarães
Processo n.º 40/006.194/2007
Sessão Plenária de 18.02.2008

Dívida Pública Municipal - TCMRJ

A solvência da dívida líquida do 
setor público, ou seja, a garantia de 
que ela seja pagável ou resgatável no 
futuro, depende muito menos de seu 
nível do que de sua tendência.

Cuida o presente do Estudo 
socioeconômico realizado pela 
Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD, acerca da 
Dívida Pública – Município do Rio 
de Janeiro. 

Em consonância com o disposto 
no inciso IV do § 4º do art. 1º, da 
Deliberação nº 142, de 05.03.2002, 
com a redação dada pelo art. 2º da 
Deliberação nº 162/2005, a CAD 

o processo de endividamento dos 
Estados e Municípios a partir de 1988 
e o impasse da governabilidade na 
maioria das cidades de grande porte 
no Brasil com ênfase na questão da 
Dívida Pública; 

- o capítulo 2 apresenta os conceitos 
básicos acerca da Dívida Pública, em 
especial, sobre o de déficit/superávit e 
suas implicações macroeconômicas.  A 
dívida é examinada sob a perspectiva 
de variável econômica no contexto das 
Contas Nacionais; 

- o capítulo 3 trata dos aspectos 
históricos da Dívida Pública Nacional, 
sua evolução ao longo dos últimos 
40 anos e os efeitos das principais 
crises econômicas na sua gestão e 
crescimento;

- no capítulo 4 está relacionada 
a legislação existente relativa à 
Dívida Pública, em especial a Lei 
de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101/2001;

 - no capítulo 5 estão os principais 
fatores, repetitivos e não repetitivos 
que influenciam na composição da 
dívida pública e, no capítulo 6 são 
apresentados o mecanismo dos leilões 
de títulos e uma breve descrição dos 
principais instrumentos existentes;

- a discussão sobre Operações de 

elaborou um excelente trabalho que 
nos proporciona, de forma clara, um 
conhecimento global dos aspectos 
ligados à Dívida Pública Municipal.

O minucioso estudo aborda 
diversas questões sobre a dívida, 
desde conceitos básicos e evolução 
histórica, até o arcabouço legal a 
respeito do tema no Brasil, passando 
por noções do funcionamento do 
mercado de títulos e as implicações 
da administração da dívida na política 
macroeconômica.

O relatório apresenta a matéria em 
9 capítulos:

- o primeiro trata de questões 
referentes ao federalismo existente 
no Brasil.  O objetivo é focalizar 
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Crédito é apresentada no capítulo 7;
- o capítulo 8 cuida da composição, 

evolução e sustentabilidade da Dívida 
Pública do Município do Rio de 
Janeiro.  Nele estão as questões 
diretamente ligadas à atividade de 
controle exercida pelo Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
e, portanto, as de maior especificidade 
de todo o trabalho, e,

- as considerações finais estão 
no capítulo 9 que fala também a 
respeito da emissão da Certidão pelos 
Tribunais de Contas, prevista no art. 
21, da Resolução do Senado Federal 
nº 43/2001. 

O relatório apresenta o glossário 
das palavras e expressões técnicas 
obscuras, e, a relação de livros e 
legislações consultados pela Comissão  
para a produção do trabalho.

Sobre as origens do endividamento 
munic ipal  –  uma questão  de 
federalismo brasileiro, destacamos os 
seguintes trechos:

“O processo de endividamento 
dos Estados e Municípios brasileiros 
remonta à Constituição de 1988, 
que inaugurou nova etapa do 
federalismo fiscal brasileiro que 
ainda não está, todavia, concluída. 
Nela, as demandas de tais entes 
federativos por descentralização das 
receitas públicas foi atendida, mas 
as dificuldades encontradas para 
fazer com que as responsabilidades 
também fossem descentralizadas, 
especialmente no campo das políticas 
sociais, provocaram desequilíbrios que 
ainda precisam ser corrigidos. 

Um exemplo disso consta no 
relatório do Banco Central, editado 
em 1999, no qual observa-se que o 
comportamento da dívida de Estados 
e Municípios partiu de uma posição 
relativamente estável até 1988, caindo 
em 1989 e crescendo a partir desse 

ano, chegando em 1993 a um nível 
de endividamento 50% superior ao 
existente em 1982 ...

A metropolização da pobreza torna 
os Estados brasileiros, mesmo os mais 
ricos, bem como as Prefeituras das 
grandes metrópoles, incapazes de 
atender plenamente às demandas sobre 
eles exercidas por suas populações.  
Ao mesmo tempo, a pulverização 
das transferências não gera recursos 
suficientes ao nível das unidades 
menos desenvolvidas, para sustentar 
investimentos necessários à superação 
de subdesenvolvimento. 

(...)
E s tados  e  Munic íp io s  t êm 

o endividamento controlado pelo 
Senado Federal ,  em razão da 
competência exclusiva atribuída pela 
Constituição de 1988 (art. 52, inciso 
V).  O município de São Paulo/SP (11 
milhões de habitantes) perfila com os 
mesmos requisitos de aprovação com 
o município de Novo Santo Antônio/
MT (1.200 habitantes).  Em princípio, 
tomadores de crédito nesses extremos 
não poderiam ser submetidos às 
mesmas restrições de endividamento, 
em função de acentuadas diferenças, 
quais sejam:

- potencial de geração de receitas 
próprias;

-  necessidade de financiamento e
-  capacidade de pagamento.”
O relatório focaliza também 

aspectos conceituais, critérios para 
apuração de resultados que originam a 
dívida, as fórmulas de  equilíbrio   entre 
receita e despesa, efeitos econômicos 
da Dívida Pública a curto e a longo 
prazo, enfoque contábil, aspectos 
morais e relação Dívida/PIB.

No contexto histórico estão 
comentados os grandes fatos ocorridos 
no Brasil, tais como:

O início das primeiras emissões 

padronizadas de títulos públicos 
entre os anos de 1964 a 1969; o 
“Milagre Econômico” no início da 
década de 70; o choque internacional 
do preço do petróleo; agravamento 
da crise inflacionária e acordo com 
o FMI; Plano Collor, e, estabilização 
econômica - 1995-2006.

No capítulo que trata da composição 
e perfil da Dívida Pública são enfocados: 
déficit primário; encargos cambiais; 
taxas de juros; renegociação de Estados 
e Municípios; PROES – Programa de 
Incentivos à Redução do Setor Público 
Estadual na Atividade Bancária; 
ajustes patrimoniais; fortalecimento 
dos Bancos Federais (Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco 
da Amazônia – BASA e Banco do 
Nordeste do Brasil – BNB); perfil e 
dinâmica da Dívida Pública; mercado 
interno e mercado externo; risco país, 
e, estabilidade e sustentabilidade.

Ainda a nível geral, o relatório 
discorre acerca de valores mobiliários; 
leilões de títulos; títulos da dívida 
interna; títulos da dívida externa; 
características e restrições das 
operações de crédito; procedimentos 
para a contratação de operações de 
créditos; de ARO (Antecipação de 
Receita Orçamentária), e, de crédito 
externo e documentação necessária 
para concessão de garantia.

A Dívida Pública do Município  
do Rio de Janeiro é tratada no 
Capítulo 8 .

A Comissão  apresenta  sua 
evolução nos últimos 5 (cinco) anos, 
acrescentando o saldo de encerramento 
em 30 de Junho de 2007.

Exceto para o período de 2007, os 
valores estão calculados a preços de 
dezembro de 2006. 

O quadro demonstrativo da 
Administração Direta, com os valores 
em mil reais, está assim constituído:

Discriminação

Dívida Flutuante

Dívida Fundada

Total

2002

1.207.487

9.318.318

10.525.805

2003

1.127.984

7.951.781

9.078.865

2004

1.119.907

8.384.532

9.504.439

2005

1.050.817

7.650.920

8.701.737

2006

884.458

7.360.998

8.245.456

Jun 2007

607.684

7.259.853

7.867.537
Fonte: CGM e SMF
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A dívida da Administração 
I n d i r e t a  e s t á  i n c l u í d a  n o 
quadro, especialmente na Dívida 
Flutuante.

A análise efetuada pela CAD no 
quadro acima revela:
- a Dívida Flutuante teve uma queda 
de 26,75%;
- a Dívida Fundada recuou 21,01%;
- nos valores relativos ao total, 
houve queda de 21,66% e,
- no período de 2007 o nível de 
endividamento total do Município 
caiu 4.58%, sendo mais evidente 
esta queda na dívida flutuante, cuja 
redução foi de 31,29%.

A  D í v i d a  F l u t u a n t e  n o 
encerramento do exercício de 
2006,  apresentava a  seguinte 
composição:
- Restos a Pagar: 68,27%
- Depósitos de Curto Prazo: 12,65%
- Notas de Repasses a Pagar à Adm. 
Indireta: 14,51%
- Provisões: 3,47%
- Outros: 1,10%

 D o  m o n t a n t e  d e  
R$ 7.360.998.000,00 (sete bilhões, 
t rezentos e  sessenta milhões, 
novecentos e noventa e oito mil 
reais) da Dívida Fundada, 91,05% 
representavam créditos contraídos 
internamente e 8,95% refletiam 
créditos contraídos com organismos 
internacionais, portanto, dívida 
externa.

O total da Dívida Consolidada 
do Município em 2006 era de 
R$ 7.608.000,00 (sete bilhões, 
seiscentos e oito mil reais) mas, após 
a dedução das disponibilidades de 
caixa,  das aplicações financeiras e    
dos     demais    haveres financeiro, 
resultou em R$ 3.874.752.000,00 
(três bilhões, oitocentos e setenta 
e quatro milhões, setecentos e 
c i n q ü e n t a  e  d o i s  m i l  r e a i s ) 
denominada de Dívida Consolidada 
Líquida, pela LRF.

Em seus comentários sobre 
a  sustentabi l idade da  Dívida 
do Município, a CAD assim se 

expressa:
“... é importante retomar algumas 

definições: sustentabilidade ou 
solvência f i scal  é  o  equi l íbr io 
entre o valor presente dos impostos 
e  o  valor  presente  dos  gastos , 
nesses  inc lu ídos  os  ju ros  e  o 
principal da dívida, de modo que 
a continuidade da política fiscal 
ocorra sem mudanças no ambiente 
macroeconômico. Assim, a solvência 
da dívida líquida do setor público, 
ou seja, a garantia de que ela seja 
pagável ou resgatável no futuro, 
depende muito menos de seu nível 
do que de sua tendência.”

Em seguida,  a  CAD aborda 
os limites relacionados com as 
operações de crédito e a dívida 
públ ica  es t ipu lados  pe la  Le i 
Complementar nº 101/2000, pelas 
Resoluções nº 40 e 43, de 2001, do 
Senado Federal, e pelo Contrato de 
confissão, promessa de assunção, 
consolidação e refinanciamento 
de dívidas, celebrado com o Banco 
do Brasi l  S /A,  nos  termos da 
Medida Provisória nº 1.891-5, de 
29.06.1999.

Foram verificados os limites 
relacionados a :  Despesas com 
Pe s s o a l ;  D í v i d a  C o n s o l i d a d a 
Líquida; Receitas de Operações de 
Créditos; Saldo de Operações de ARO 
(Crédito por Antecipação de Receita 
Orçamentária); Comprometimento 
Anual com Encargos das Dívidas e 
Receita Líquida Real.

O levantamento foi elaborado 
com base nos índices apurados nos 
últimos 5(cinco) anos, ou seja, de 
2002 a 2006, todos já de conhecimento 
deste Tribunal quando do exame das 
respectivas Prestações de Contas de 
Gestão do Prefeito.

O único limite que o Município 
não vem conseguindo satisfazer nos 
anos citados é o relativo à Receita 
Líquida Real.

Foi  est ipulado no Contrato 
assinado com a União, representada 
pelo Banco do Brasil S/A, que o 
Município somente poderá contrair 
novas dívidas se sua dívida financeira 

total for inferior a sua Receita Líquida 
Real (RLR) anual.

De acordo com o levantamento 
efetuado, no período de 2002 a 2006, 
o Município não conseguiu um 
resultado favorável.

Nas considerações f inais ,  a 
CAD discorre sobre o trabalho 
realizado e finaliza com o seguinte 
comentário:

“Nos estudos realizados sobre 
a evolução da dívida pública do 
Município do Rio de Janeiro, foram 
identi f icados,  de uma maneira 
geral, um comportamento simétrico, 
sóbrio e, como relatado em capítulo 
próprio, em consonância com a 
disciplina fiscal, especialmente 
nos últimos 3 anos, em que pese a 
questão judicial, ainda pendente, 
da  parce la  ex t rao rd inár ia  de 
amortização não paga em 2002 e 
seus efeitos financeiros no passivo 
do MRJ.”

   
 É o Relatório.

C o m o  r e g i s t r e i 
d e  i n í c i o ,  a 

Coordenadoria  de Auditor ia  e 
Desenvolvimento produziu um 
excelente trabalho, expondo, de 
maneira simples e objetiva, um 
assunto relativamente complexo, 
que, certamente, exigiu concentração, 
esforço e conhecimento da equipe 
técnica que o realizou.

Além dos pontos que destaquei 
do relatório,  penso que todo o 
seu conteúdo poderá servir como 
subsídio para a análise de futuras 
Prestações de Contas de Gestão 
nesta Corte.

Assim, parabenizando o corpo 
técnico da CAD pela realização do 
trabalho, Voto pelo arquivamento 
do presente processo e remessa de 
cópia do estudo socioeconômico a 
Controladoria Geral do Município 
e Câmara Municipal, para ciência, 
bem como a cada um dos meus 
pares.
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AUDITORIA OPERACIONAL

Conclui-se que a hanseníase, 
apesar dos esforços da Gerência 
de Dermatologia Sanitária, ainda 
representa uma ameaça à saúde 
pública na cidade do Rio de Janeiro.

Trata o presente relatório, da 
Auditoria Operacional realizada no 
Programa Municipal de Controle de 
Hanseníase na Secretaria Municipal 
de Saúde, em prosseguimento à 
programação aprovada por esta Corte 
através do processo 40/000.117/2007, 
em sessão plenária de 15.01.2007.

O exame fo i  in ic iando em 
1 4 . 0 8 . 2 0 0 7 ,  t e r m i n a n d o  e m 
31.08.2007, objetivando avaliar 
o desempenho das ações do suso 
mencionado, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio da Gerência de Dermatologia 
Sanitária (GDS), segundo os aspectos 
da operacionalidade,  equidade, 
eficácia e efetividade.

Ressalte-se aqui, que a equipe 
inspecionante buscou também avaliar 
os aspectos operacionais e o desenho 
da atual estrutura assistencial 
voltada para a hanseníase que vem 
sendo oferecida à população carioca, 
utilizando-se diversas ferramentas, 
tais como Entrevistas, Questionários, 
Matrizes de Planejamento e de 
Achados.

No tocante ao fluxo necessário 
p a r a  i m p l e m e n t o  d a s  a ç õ e s 
estratégicas de controle da doença, 
a equipe procurou integrar a lógica 
assistencial  determinada pelo 
Programa Saúde da Família e do 

Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde.

A  S e c r e t a r i a  d e  C o n t r o l e 
Externo  encerra entendimento 
d e  q u e  o  p r e s e n t e  r e l a t ó r i o 
deva ser encaminhado ao órgão 
inspecionado, para que apresente 
seus esclarecimentos ao apontado 
no item 11, bem como se manifeste 
acerca  das  opor tunidades  de 
melhoria, e são elas:

C o n t e m p l e  n o  p r o c e s s o 
orçamentário a previsão do 
planejamento das ações voltadas 
para o fortalecimento assistencial 
para a hanseníase definindo 
ações propostas, descrição de 
atividades, metas físicas e valores 
envolvidos;
Proporcione sustentabilidade 
ao processo de capacitação 
de profissionais, garantindo 
condições estruturais, apoio 
logístico na condução dos cursos 
promovidos pela GDS - Gerência 
de Dermatologia Sanitária, de 
forma a facilitar o acesso dos 
profissionais a tais ações;
Intensi f ique o  processo de 
expansão de cobertura de unidades 
com controle da hanseníase, 
garantindo a suficiente e regular 
lotação de profissionais além de 
reforçar as responsabilidades 
das Coordenações de Área de 
Planejamento no sentido de exercer 
um maior acompanhamento 
sobre as ações de detecção da 
hanseníase em cooperação à 
GDS - Gerência de Dermatologia 

•

•

•

Sanitária;
Promova a divulgação da doença 
junto à comunidade buscando 
parcerias no âmbito da Prefeitura 
como escolas, creches, centros 
esportivos, além de outras relativas 
a instituições não governamentais 
como associação de moradores 
e ONG´s com o intuito de dar 
mais visibilidade à hanseníase no 
Município, principalmente nas 
regiões da AP 5;
Exerça um maior controle sobre a 
organização da porta de entrada 
de  pacientes  em geral  que 
procuram as unidades de saúde 
no sentido de estimular a busca 
de sintomáticos da hanseníase;
Envide esforços no sentido de 
aperfeiçoar o abastecimento do 
medicamento Prednisona 20 mg 
para as unidades de saúde;
Que  a  GDS -  Gerênc ia  de 
D e r m a t o l o g i a  S a n i t á r i a 
promova o desenvolvimento do 
controle social na assistência à 
hanseníase mediante parceria 
com a MORHAN – Movimento 
de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase,  no 
sentido de utilizar os serviços do 
Telehansen como instrumentos 
operacionais neste sentido;
Intensifique a supervisão sobre as 
unidades de saúde no sentido de 
promover a qualidade de cadastro 
dos contatos de pacientes com 
hanseníase;
Envide esforços no sentido 
de garantir a vigilância plena 
sobre os contatos registrados 
viabilizando os instrumentos 
que proporcionem agendamentos 
facilitados, visitas domiciliares 
regulares, dentre outros;
Reavalie o desempenho dos 
núcleos de PSF (Programa de 
Saúde da Família) na participação 
do diagnóstico da hanseníase a fim 
de corrigir possíveis fragilidades 
neste procedimento;
Que  a  GDS -  Gerênc ia  de 
Dermatologia Sanitária envide 
esforços no sentido de fortalecer 

•

•

•

•

•

•

•

•

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo nº 40/005.984/2007 
Sessão Plenária de 07.04.2008

Programa Municipal de Controle 
da Hanseníase – SMS
Agosto de 2007
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acompanhar os procedimentos 
de registro de avaliação de 
incapacidades físicas realizados 
nas unidades de saúde;
Que  a  GDS -  Gerênc ia  de 
D e r m a t o l o g i a  S a n i t á r i a 
intensifique a recomendação de 
realização da baciloscopia junto 
aos médicos a fim de garantir 
a qualidade do diagnóstico na 
classificação operacional dos casos 
confirmados de hanseníase;
Viabilize a disponibilidade de 
um sistema de informação que 
possibilite registrar e avaliar 
todas as atividades de prevenção 
e tratamento de incapacidades 
específicas para pacientes em 
tratamento de hanseníase;
Viabilize meios operacionais 
para fortalecer a vigilância 
epidemiológica sobre menores de 
15 anos;
Viabilize a melhoria do acesso 
de pacientes com hanseníase em 
atendimentos especializados em 
nível secundário e terciário;
Promova a supervisão junto 
às unidades de saúde a fim de 
garantir que todos os atendimentos 
o f e r e c i d o s  a o s  p a c i e n t e s , 
principalmente, aqueles de nível 
secundário e terciário sejam 
devidamente registrados nos 
prontuários no sentido de indicar 
a sua resolubilidade;
Envide esforços a fim de exercer 
um controle sistemático sobre os 
pacientes pós-cura no sentido de 
acompanhar e avaliar os tipos 
de atendimentos continuados 
realizados, os aspectos sociais 
provocados pela doença dente 
outros parâmetros associados 
à equidade e à efetividade do 
programa inerentes a esta clientela 
específica.
Idêntico entendimento é expresso 

pelo senhor Secretário Geral, bem 
como pela douta Procuradoria 
Especial, esta última em parecer 
visado pelo Procurador Chefe.

É o Relatório

•

•

•

•

•

•

Prel iminarmente , 
gostaria de enaltecer 

o excelente trabalho realizado pela 
Comissão inspecionante da operosa 4ª 
Inspetoria Geral de Controle Externo.  

Tendo em vista o apontado no 
relatório de auditoria , pode-se 
concluir que a hanseníase, apesar 
dos esforços da GDS - Gerência de 
Dermatologia Sanitária e da aparente 
melhoria observada nos indicadores 
de efetividade do Programa, ainda 
representa uma ameaça à saúde 
publica na cidade do Rio de Janeiro, 
sobretudo, nas regiões da zona oeste 
compreendendo os bairros de Bangu, 
Campo Grande e Santa Cruz.

Embora tenha sido observado 
que as taxas de prevalência da 
doença apresentem uma tendência 
de queda, apurou-se que todas as 
ações acompanhadas pela auditoria 
para o fortalecimento da descoberta 
de casos demonstram fragilidades 
as quais demandam de melhorias e 
intervenções intersetoriais na vigilância 
epidemiológica, em especial, sobre os 
contatos de pacientes bem como na 
expansão da cobertura assistencial 
voltada para hanseníase.

Registre-se aqui, que os últimos 
resultados obtidos a partir  do 
percentual de casos novos com 
percentual de incapacidade de grau 
2 no diagnóstico indicam que existe 
um quantitativo considerado alto 
de casos captados tardiamente em 
função de um conjunto de problemas 
estruturais principalmente relativo 
a recursos humanos e à falta de 
investimento por parte da SMS na 
detecção, inviabilizando um controle 
eficaz da hanseníase e provocando a 
ocorrência de prevalência oculta da 
doença, ou seja, casos que ainda não 
foram descobertos pelos serviços de 
saúde, merecendo ainda destaque a 
necessidade de haver um controle 
sistemático e regular sobre casos de 
pós-alta relativos a quadros reacionais 
e pacientes com incapacidades 
físicas que demandam assistência 
continuada.

Pelo exposto, voto pela remessa 
de cópia do presente relatório à 

Secretaria Municipal de Saúde, 
para que a  mesma  atenda os 
questionamentos a seguir, bem 
como se pronuncie acerca das 
oportunidades de melhoria elencadas 
no item 12, fixando o prazo de 30 
(trinta) dias para o atendimento:

Quais os critérios existentes 
para alocação anual de recursos 
na dotação orçamentária do 
Programa de Trabalho destinado 
à hanseníase,  explicando o 
motivo pelo qual não estão sendo 
aplicados recursos oriundos 
de fontes federais como o Teto 
Financeiro de Vigilância em 
Saúde, e esclareça as diferenças 
numéricas encontradas entre os 
valores empenhados e as despesas 
pagas em referencia à tabela 2 do 
item 5.1 do relatório;
Quais as providências que estão 
sendo tomadas  no sentido 
de viabilizar o abastecimento 
do medicamento Clofazimida 
50mg, de forma isolada,  às 
unidades de saúde, juntando 
aos autos os esclarecimentos 
formais por parte do Ministério 
da Saúde inclusive quanto a 
pratica de recortes da cartela 
de PQT (Polioquimioterapia) 
encontradas nas unidades de 
saúde, conforme o disposto no 
item 5.6 do relatório.
Manifeste-se quanto ao controle 
de qualidade dos medicamentos 
dispensados a pacientes derivados 
de recortes da cartela de PQT 
para hanseníase, consoante co o 
apontado no item 5.6;
Manifeste-se quanto à falta de 
abastecimento do creme de uréia 
que serve de complemento ao 
tratamento de pacientes portadores 
de hanseníase, conforme apontado 
no item 5.6, parágrafo 5.6.11;
Manifeste-se quanto às diferenças 
numéricas encontradas entre 
a base de dados municipais e 
aquelas registradas no SINAN 
(Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – Ministério da 
Saúde), conforme apontado no 
item 10.1.

1.

2.

3.

4.

5.

VOTO
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Edital de Concorrência 
Pública - SMO

REPRESENTAÇÃO

VOTO

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 40/000.336/2008
Sessão Plenária de 28.01.2008

Versa o presente administrativo 
acerca da Representação formulada 
p e r a n t e  a  Pr e s i d ê n c i a  d e s t e 
Tribunal pela empresa Equipav S/A- 
Pavimentação, Engenharia e Comércio, 
com pedido de suspensão liminar,  
contra o  Edital de Concorrência 
Pública n°020/2007,  o qual dispõe 
sobre concessão dos serviços públicos 
de operação, apoio aos usuários, 
conservação, manutenção, melhorias 
físicas e operacionais e ampliação 
de capacidade do trecho da Avenida 
das Américas, na interligação das 
Baixadas de Jacarepaguá e Guaratiba, 
através do Túnel da Grota Funda.

Alega a empresa representante, 
em sua exordial, que esta teve o seu 
pedido de credenciamento obrigatório 
para vista técnica ao local das obras 
negado, sem justificativa para tal, e 
também que  o Edital em comento 
encontra-se eivado de irregularidades, 
tanto na fase interna (anterior à 
publicação do Edital), como na fase 
externa, a saber:

A) Ausência de realização de 
consulta pública antes da veiculação 
do Edital, conforme determinado no 
artigo 10,VI, da Lei n° 11.079/2004;

B) Não obtenção da licença 
ambiental prévia, nos termos do artigo 
10, VII, da Lei de Parcerias Públicas, 

acima citada;
C) Vícios existentes na publicidade 

dos atos, principalmente quanto à 
ausência de veiculação no Diário 
Oficial do Estado e indisponibilidade 
de documentos essenciais à formulação 
das propostas;

D) Limitação injustificada da 
participação de empresas em consórcio 
ao número de 4(quatro) empresas por 
consórcio, restringindo desta forma a 
competitividade do certame;

E) Exigência ilegítima de garantia 
para participação no certame num 
valor correspondente a 0,75% do 
valor estimado da licitação, qual seja, 
aproximadamente R$ 6.750.000,00 
(seis milhões, setecentos e cinqüenta 
mil reais);

F) Os prazos estipulados no edital 
para apresentação de impugnação e 
recurso, além da ausência de efeito 
suspensivo, a estes quanto interpostos 
pelos licitantes;

G) A total ilegalidade da exigência 
do valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais) para aquisição do Edital, e 
sua exigência como condição de 
participação na licitação;

H) As restrições à participação na 
licitação provocadas pelas exigências 
de qualificação técnica e econômica 
estabelecidas no edital, exigências 
estas que implicam no esvaziamento 
do número de licitantes aptos a 
participar, ferindo sobremaneira 
o princípio da isonomia e ampla 
participação na competição;

I)  Violação ao princípio do 
julgamento objetivo, em vista da 
vagüidade dos termos estabelecidos 

para a apresentação da proposta de 
metodologia de execução;

J) A ilegalidade e o prejuízo 
provocado pelo cronograma de 
liberação dos valores da contraprestação 
pública incompatíveis com a garantia 
da justa e prévia indenização das 
desapropriações.

Pelo acima exposto, requer a 
representante a imediata determinação 
de suspensão da licitação em tela, para 
devida apuração das irregularidades 
apontadas, dando-se provimento à 
presente representação para correção 
e republicação do edital sem os vícios 
e ilegalidades ora demonstrados.

Entende a 7ªIGE que , mesmo não sendo 
visíveis os elementos caracterizadores 
dos requisitos de admissibilidade 
da Representação interposta, deve o 
presente expediente ser encaminhado 
por cópia à SMO, em obediência aos 
princípios do contraditório e da ampla 
defesa, para aquele órgão se pronuncie a 
respeito da alegações abrigadas na peça 
de fls. 02/07.

Outrossim, verifica-se do conteúdo 
do presente administrativo, que 
a Equipav S/A  também impetrou 
Mandado de Segurança em face do 
referido Edital.

Ressalte-se que a Concorrência 
Pública n°020/2007, publicada em 
21.12.2007, não deu entrada nesta 
Corte de Contas, tendo sido adiada 
sine die , conforme publicação no D.O 
de 21.01.2008.

O Sr. Secretário-Geral e a douta 
Procuradoria Especial, esta através 
de parecer da lavra do Sr. Procurador-
Chefe, corroboram os termos da 
presente instrução.

É o Relatório.                                     
                       

Pelo envio de cópia do 
presente expediente 

à Secretaria Municipal de Obras e  
Serviços Públicos- SMO, para que 
esta, em obediência aos Princípios 
do Contraditório e da Ampla Defesa, 
manifeste-se sobre o alegado, sendo 
concedido o prazo de 30(trinta) dias 
para os esclarecimentos necessários.

Vota-se pelo envio do expediente 
à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, para que esta, 
em obediência aos Princípios do 
Contraditório e da Ampla Defesa, 
manifeste-se sobre o alegado.
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Re t o r n a  d e  5 ª  d i l i g ê n c i a , 
determinada nos termos do Voto 
nº 1.268/2005-JMCN, na Sessão 
Ordinár ia  ocorr ida  em 28  de 
novembro de 2005, o Processo 
nº 40/009.769/1999, que trata do 
Contrato nº 45/1999, celebrado 
entre a então denominada Secretaria 
Municipal do Trabalho – hoje, 
Secretaria Municipal do Trabalho e 
Emprego – e a  Riocred, acompanhado 
do Processo nº 40/003.853/2004, 
que cuida do Termo de Rescisão nº 
01/2004 do Contrato nº 45/1999, 
celebrado em 28.05.2004.

A diligência visou a colher da 
Jurisdicionada respostas  a dois 
questionamentos que restaram 
desatendidos, dentre os vários feitos 
por esta Corte de Contas, a saber: 

1- o esclarecimento da natureza 
jurídica da Riocred e informação sobre 
seu registro no Ministério da Justiça, 
caso seja uma OSCIP (organização 
da sociedade civil de interesse 
público). Na hipótese de ser uma 
ONG, justificativa sobre a adequação 
às restrições usurárias impostas 
através da Medida Provisória nº 
1.914-4, de 28.08.1999;

2- por se tratar de entidade sem 
fins lucrativos, justificativa dos 

honorários da Riocred, que, segundo 
cálculo da 1ª IGE a fls. 76, chegaria 
a 51,46%.

A Secretar ia  Municipal  do 
Trabalho e Emprego pronuncia-se a 
fls. 130, com a informação de que o 
projeto passou à gestão da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
– SMAS, por força do Decreto nº 
24.939, de 09.12.2004. 

A diligência foi dirigida, então, 
à SMAS, nova gestora do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho – Fundet, 
também conhecido como Fundo 
Carioca. 

Após ciência e tendo juntado aos 
autos  cópia do Plano de Trabalho 
e de seu anexo, além de outros 
documentos, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social declara sua 
incapacidade de resposta, em vista 
de o contrato ter sido rescindido (em 
28.05.2004) e o  envolvimento da 
SMAS ter ocorrido apenas a contar 
do advento do  Decreto nº 24.939, de 
09.12.2004. Porém,  observa que:

1- o Plano de Trabalho e as 
matérias divulgadas na imprensa 
qualificam a Riocred como uma 
organização não governamental 
(ONG);

2- a Secretaria Municipal de 
Assistência Social não tem como 
esclarecer os critérios adotados 
para a definição dos honorários 
e tampouco localizou nos autos 
qualquer informação a respeito.

A 1ª IGE, sugere que a matéria 
seja levada à consideração do 

Conselheiro-Relator, com o que 
concordam o Senhor Diretor da 
Secretaria de Controle Externo e o 
Senhor Secretário-Geral.

A douta Procuradoria Especial, 
opina por diligência dos autos à 
Secretaria Municipal de Trabalho e 
Emprego, para esclarecimento das 
duas questões pendentes, constantes 
no Voto nº 1.268/2005-JMCN.

É o Relatório.

O  c o n t r a t o  c u j a 
conformidade legal 

se examina desde sua autuação neste 
Tribunal, em 13 de dezembro de 1999, 
difere bastante da grande maioria dos 
contratos que chegam a esta Corte 
de Contas, quer pela participação do 
Município na condição de associada 
à Contratada (Associação Civil Ideal 
Riocred), concomitantemente com a 
condição de provedor dos recursos 
financeiros envolvidos, pertencentes 
ao Fundet – Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e do 
Trabalho (também conhecido como 
Fundo Carioca), administrados e 
aplicados pela Contratada, mediante 
outorga (Cláusula Terceira), quer pelo 
objeto do pacto, que é o microcrédito 
– ou seja: a celebração de contratos 
de financiamento com pequenos e 
microempreendedores, no contrato 
referidos como “beneficiários”.

Tais singularidades contribuíram 
acentuadamente para uma tramitação 
lenta e ainda inconclusa.

 No atual estágio, para uma 
clara e adequada compreensão da 
natureza da matéria e das exigências 
des t e  Tr ibuna l ,  cumpre  uma 
abordagem preliminar diacrônica, 
que contextualize o contrato, historie 
o conceito de microcrédito e, a partir 
da gênese da instituição Riocred, 
sintonize a análise do termo de 
contrato com o seu próprio tempo. 

Inicialmente, cumpre destacar que 
a autoridade signatária, previamente 
à celebração do contrato, submeteu a 
matéria, ainda em estágio de proposta, 
à consideração da 11ª Procuradoria 
Setorial-PGM, o que gerou o  Estudo 

Conselheiro-Relator: José de Moraes Correia Neto
Processo nº 40/009.769/1999  e  
40/003.853/2004
Sessão Plenária de 07.04.2008
  

Considerando a jurisdicionada 
não dispor de meios próprios para os 
indispensáveis esclarecimentos, vota-
se por remessa dos autos à ilustre 
Controladoria-Geral do Município 
para instauração de tomada de contas 
especial.

CONTRATO

Empréstimo - SMTE

VOTO
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Técnico nº 11ª PS/34/98 JBLS, de 
12.11.1998, exarado no  Processo 
nº 21/000.392/1998, cuja cópia se 
acha a fls. 106-110 do presente 
processo. Ali, sua ilustre signatária, 
Dra. Joana Bárbara Lago de Sousa, 
entende que o objeto é a celebração 
de um contrato mútuo, de natureza 
semi-pública, regulamentado pelos 
princípios gerais estabelecidos 
no Código Civil, na Lei Federal nº 
8.666/93 e no Decreto Municipal nº 
3.221/81. 

Após considerar diversos aspectos 
envolvidos, entre os quais o fato de 
que “a própria concepção do projeto 
governamental optou pela liberação 
desses recursos sem a contrapartida 
de uma garantia convencional, 
como  ge ra lmente  oco r r e  nos 
contratos de mútuo”, conclui por 
julgar ser “juridicamente possível a 
formalização do projeto apresentado 
pela  Secretar ia  Municipal  do 
Trabalho,  o  qual  faz parte  de 
uma política de desenvolvimento 
socioeconômico concebida pela 
Secretaria, buscando, mais uma vez, 
incentivar a geração de trabalho e 
renda em nosso Município”.

Mais adiante, celebrado o contrato 
e após três diligências, indagada 
sobre a conveniência e oportunidade 
do pacto e sobre a natureza benéfica 
ou não das cláusulas contratuais para 
o Município, a douta Procuradoria-
Geral do Município se manifesta 
no Processo nº 11/000.718/2003, 
declarando que o exame geral de 
legalidade já fora produzido nos 
autos originários dos contratos e que 
não é de sua atribuição apreciar “se as 
cláusulas do contrato são benéficas 
ou não para o Município, tarefa 
inerente ao juízo de conveniência e 
oportunidade do Administrador”.

Isto posto, passemos a algumas 
reflexões sobre outras questões 

igualmente relevantes, como o objeto 
contratual, a natureza da instituição 
Riocred e o co-protagonismo da 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro ,  a t ravés  de  sua então 
denominada Secretaria Municipal 
do Trabalho (Contratante)  e da sua 
participação na própria Riocred 
(Contratada).

Cerca de seis anos após a celebração 
do contrato em exame, no ano de 2005, 
a Organização das Nações Unidas 
(ONU) promoveu o Ano Internacional 
do Microcrédito, adotando o lema 
“um pequeno empréstimo pode 
mudar uma família. Vários podem 
fortalecer a comunidade. Milhares 
podem transformar uma economia 
inteira”.

Claro está que o microcrédito não 
era novidade em 2005; o que ocorre 
é que naquele ano verificou-se um 
momento de especial divulgação e 
interesse por um modelo experimental 
bastante antigo.

Te m - s e  n o t í c i a  d e  v á r i a s 
manifestações de microcrédito a 
partir do século XIX, a primeira das 
quais no sul da Alemanha, no ano de 
1846, quando o Pastor Raiffeinsein 
criou a Associação do Pão e esta cedeu 
farinha de trigo aos camponeses 
endividados para que eles, com a 
fabricação e comercialização do 
pão, pudessem aumentar os seus 
rendimentos e obter capital de giro. 
Consta que, com o passar do tempo, 
essa associação se fortaleceu e veio 
a se transformar em uma cooperativa 
de crédito para a população de baixa 
renda.

C o n f o r m e  n o s  l e m b r a  o 
jornalista português José Gabriel 
Ávila, em matéria publicada no 
Diário dos Açores (edição eletrônica 
de 08/04/2007) 1 ,  por  ocasião 
do lançamento de programa de 
microfinanças naquele arquipélago, 

território autônomo da República 
Portuguesa, o termo microcrédito 
só veio a surgir  na década de 
1970, em Bangladesh, inserido no 
âmbito da Economia Solidária, 
para caracterizar o empréstimo de 
valores às camadas pobres ou muito 
pobres da população, geralmente 
excluídas da possibilidade de acesso 
a crédito.

 O responsável pelo modelo 
atualmente mais difundido de 
microcrédito é Muhammad Yunus, 
um economista bengalês,  com 
doutorado (PhD) pela Vanderbilt 
University, nos Estados Unidos, 
que, ao retornar à Bangladesh, em 
1972, foi lecionar na Universidade 
de Chittagong, onde passou a dirigir 
o Departamento de Economia. 
Ali, observou que os pequenos 
comerciantes locais pagavam juros 
extorsivos aos agiotas (em alguns 
casos, de até 10% por semana)2 e, 
ainda assim, honravam suas dívidas, 
e, também, que a falta de capital 
sufocava o empreendedorismo 
de parcela daquela população 
pobre. Por esse motivo, passou, 
ele próprio, a emprestar dinheiro 
experimentalmente,  em 19763, 
fundando uma ins t i tu ição  de 
empréstimo chamada “Banco da 
Aldeia” (Grameen Bank), formalizada 
como inst i tuição bancária  em 
19834. 

Movido pela crença de que, com 
adequado apoio financeiro, os mais 
pobres podem transformar suas 
próprias condições de vida, criou 
o conceito de microcrédito como 
significando empréstimos bancários 
oferecidos aos pobres, sem a exigência 
de garantias ou seguro em troca5, 
com o aval representado por grupos 
solidários de garantia mútua (três 
ou quatro pessoas constituíam um 
grupo em que os demais garantiam 

1 www.da.online.pt
2 www.comitepaz.org.br/Yunos.htm
3 Os primeiros empréstimos de Yunus aos artesãos montaram a 17 libras. Em 1994, o Grameen Bank contava com 2 milhões de clientes, uma 
carteira de empréstimos de cerca de US$ 500 milhões e um patrimônio líquido aproximado de US$ 1,3 bilhões, sendo o maior banco de Bangladesh 
em aplicações.(www.cimitepaz.org.br e www.geranegocio.com.br) 
4 www.theelders.org/elders/yunus.aspx
5 idem, ibidem.
6 www.geranegocio.com.br/html/geral/microcredito/mcred.html
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s o adimplemento do empréstimo 
tomado por cada um deles). Seu 
trabalho foi tão bem-sucedido, que 
lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz 
em 2006 – prêmio que dividiu com o 
Banco da Aldeia (Grameen Bank).

H o j e ,  e s p e l h a d o s  n e s s a 
experiência, mais de 60 países 
d e s e n v o l v e m  p r o g r a m a s  d e 
microcrédito6, como instrumento 
de “combate à pobreza e à exclusão 
social, de que padecem camadas cada 
vez mais significativas da população 
de países desenvolvidos e em vias de 
desenvolvimento, a quem não falta 
criatividade, empreendedorismo, 
vontade de vencer e honestidade 
para  honrar  os  compromissos 
financeiros decorrentes de pequenos 
empréstimos”7.

No Brasil,  desde 1973, com 
o  Pr o j e t o  U n o 8,  r e g i s t r a m - s e 
experiências na área de microfinanças 
e, dali em diante, mais de 50 ONGs 
dedicadas a microfinanças surgiram 
no país, das quais cerca de  15 
ao longo da década de 1980 e, 
as demais, a partir do início da 
estabilização macroeconômica, em 
1994, época em que ganha força, 
no âmbito do governo federal, o 
interesse pela economia solidária. 
A mais conhecida expressão desse 
interesse foi a criação do Programa 
Comunidade Solidária, em 1995, 
aproveitando e ampliando o trabalho 
anteriormente desenvolvido, desde 
1993, pelo CONSEA – Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar9.

Para fins de melhor entendimento 
do quadro de surgimento dessas 
instituições de microfinanças no 
Brasil, Hélio Eduardo da Silva10  
propõe que se visualizem quatro 
fases sobrepostas: primeiramente, 
surgiram as ONGs pioneiras, entre as 

quais se destacam a Rede CEAPE e as 
filiadas ao Banco Mundial da Mulher 
(Women´s World Banking); em um 
segundo momento, a Portosol e suas 
assemelhadas, com participação de 
governos estaduais e municipais; no 
terceiro momento, o envolvimento 
da Fininvest, através de duas ONGs 
sediadas no Rio de Janeiro (Vivacred 
e Riocred); e, no quarto e último 
momento, o Programa CrediAmigo, 
do Banco do Nordeste.

Das ONGs pioneiras, por seu 
porte e realizações, merece destaque 
a Rede CEAPE (Centro de Apoio 
aos Pequenos Empreendimentos), 
iniciada em Pernambuco (CEAPE-
PE), e expandida para os Estados 
de: Maranhão, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás e São Paulo e 
a média de atendimento é de 2.000 
clientes, excetuado o CEAPE-PE, que 
conta com mais de 9 mil clientes 
ativos. Alguns CEAPEs encerraram 
suas atividades temporariamente, 
nos últimos anos. 

Interessa à presente reflexão, 
especialmente, o que ocorreu no 
segundo e no terceiro momentos, 
uma vez que o que aqui se busca 
é uma adequada compreensão da 
natureza da instituição Riocred e 
de suas relações com a Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, seja:

pela participação desta última na 
composição da instituição; ou
através de transferência de 
r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  s o b 
outorga de mandato, através sua 
então denominada Secretaria 
Municipal do Trabalho, para 
execução do projeto de concessão 
de microcrédito que é objeto do 
processo em exame. 
Apenas a título de ilustração, 

•

•

relembramos que a concessão de 
microcrédito foi objeto de outros 
contratos celebrados pelo Município 
com instituições congêneres, que 
se encontram em estudos na 1ª IGE 
(Sindicred, através do Contrato 
nº 46/99, objeto do Processo nº 
40/009.768/1999;  e  Vivacred, 
através do  Contrato nº 47/99, objeto 
do Processo nº 40/009.767/1999)11 .   

U m a  v e z  q u e  o  i n í c i o  d a 
estabilização macrofinanceira deu-
se a partir de 1994, entende-se 
que, não por acaso, foi durante a 
década de 1990 que alguns governos 
estaduais e municipais começaram a 
se interessar pelo microcrédito como 
estratégia de geração de trabalho e 
renda, passando a apoiar a criação 
de ONGs de microfinanças. Dessa 
forma surgiu a Portosol, primeira 
do tipo, criada pela Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre e o 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, com assistência técnica da 
alemã GTZ (Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit),  
operacional desde 1996. Os lentos, 
porém bons resultados alcançados, 
inspiraram outros governos a criar 
cerca de 20 entidades assemelhadas, 
doze das quais, a propósito, viriam a 
receber apoio financeiro do BNDES, 
através de seu Programa de Crédito 
Produtivo Popular, criado pelo 
BNDES em 1996, em  entendimento 
com o Conselho da Comunidade 
Solidária e inspirado na proposta do 
Sistema Bancos do Povo.

No Rio de Janeiro, em 26 de 
outubro de 1996 e com o apoio da 
ONG Viva Rio, foi criada a Vivacred, 
com recursos provenientes do BID, 
do BNDES e da Fininvest. A nova 
entidade,  uma ONG, passou a 
viabilizar empréstimos para capital 

7 Ávila, José Gabriel. www.da.online.pt 
8 ONG que atuou com microcrédito durante 18 anos, principalmente na Bahia e em Pernambuco. Seu trabalho é a principal referência no gênero, 
na América Latina. V.SILVEIRA Fº, Jaime Albuquerque. Microcrédito na Região Metropolitana do Recife. Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Pernambuco, no Curso de Mestrado em Economia, em setembro de 2005. www.ceape-pe.org.br/downloads/tese.pdf
9 PELIANO, Ana Maria T.Medeiros e outros. O Comunidade Solidária: uma Estratégia de Combate à Fome e à Pobreza. www.ipea.gov.br/pub/ppp/
ppp12/parte2pdf 
10  in O Microcrédito no Mundo. www.geranegocio.com.br/html/geral/microcredito/mcred.html 
11 Tramitação apontada pelo Sistema de Controle de Processos–SCP, em 23/01/2008.
12  TOMELIN, Mário. O Microcrédito no Brasil. www.saa.unito.it/pdf/alfa/tomelin.pdf 
13  www.vivacred.com.br/resultados/resultados.htm, em consulta de 30/01/2008.
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de giro e capital fixo. Até 31 de 
dezembro de 2001, havia realizado 
mais de 8 mil operações, totalizando 
R$ 14 milhões, aproximadamente12. 
Em 31.12.2006, somava 30.315 
créditos outorgados, no valor de R$ 
47.087.304,0013.

Segundo o site www.geranegocio.
com.br, no início de suas atividades, 
a diretoria do Vivacred rejeitou 
proposta da Fininvest de comprá-la, 
recusa  que teria levado à criação 
de uma outra ONG, a Riocred, 
resultado de uma associação entre a 
Fininvest, a empresa de consultoria 
alemã IPC (Internationale Projekt 
Consult, fornecedora de assistência 
técnica), e a Secretaria Municipal do 
Trabalho, com financiamento inicial 
e de investimento da Fininvest e do 
Fundo Carioca (o Fundet – Fundo 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho), um fundo da 
Prefeitura destinado a empréstimos 
a microempresas.

Inicialmente, a Riocred abriu 
uma loja no bairro carioca de Pilares, 
Zona Norte (1998), seguida de duas 
outras na Zona Oeste, em Campo 
Grande (1999) e Taquara (2001). 
Em janeiro de 2002, foi aberto um 
Posto Avançado na Rocinha, em 
São Conrado. Os funcionários eram 
em número de 15. Esta a estrutura 
existente até a finalização das 
operações da Riocred, em setembro 
de 200314.  

Após certificar-se de que  a 
Riocred era uma experiência bem-
sucedida, o Banco Fininvest S.A., que 
conta com uma capacidade estrutural 
e estratégias operacionais que lhe 
conferem facilidade de penetração 
no mercado de microfinanças,  
decidiu encerrar sua parceria com a 
Prefeitura do Rio e a passar a atuar 
através de uma SCM (sociedade de 

crédito ao microempreendedor), 
denominada Microinvest SCM.

Ainda resta esclarecer se a 
Riocred realmente encerrou suas 
atividades em setembro de 2003, 
conforme consta na documentação 
do  Primeiro Encontro Internacional 
sobre Regulamentação e Supervisão 
de Microfinanças, em 1º de junho 
de 2005, em Salvador-BA, e se suas 
atividades foram absorvidas pela 
Microinvest, uma vez que a rescisão 
do contrato em exame viria a ocorrer 
somente em 28.05.2004, não sendo 
concebível que a Contratada, Riocred, 
deixasse de existir legalmente antes 
dessa data.

Quanto à Microinvest SCM, cujo 
controle acionário seria inicialmente 
100% do Banco Fininvest S/A, teria 
se associado ao IFC-Banco Mundial 
em novembro de 2002, em parceria 
de 5 anos, com participação acionária 
desta última em até 25%15, portanto 
tinha existência previamente à 
resc i são  do  cont ra to  que  ora 
consideramos. 

Seja como for, com o advento da 
SCM, e livre das restrições usurárias, 
ou seja, podendo cobrar juros de 
mercado, a atuação passou a ser em 
3 estados (Rio de Janeiro, São Paulo 
e Rio Grande do Sul), os pontos de 
venda passaram a 124 e o número 
de funcionários passou a 55 (47 
Agentes de Microcrédito, 4 Analistas 
de Crédito e 4 Gerentes)16. 

Durante a 4ª Reunião Ordinária 
do Fundet, realizada em 27 de 
novembro de 200217, foi discutida 
a proposta da Fininvest, com a 
qual os Senhores Conselheiros 
presentes concordaram, “com as 
devidas precauções”, manifestando, 
ainda,  preocupação diante da 
desorganização de documentos 
referentes ao Fundo e da própria 

dinâmica da Secretaria Municipal 
do Trabalho, e dúvidas quanto ao 
montante do saldo devedor, como 
revelam os seguintes trechos do 
documento:

 “ . . . e x i s t e  u m  p r o b l e m a 
enfrentado, que é a prestação de 
contas18, pois não tem protocolo 
algum ou nada arquivado na 
SMTb, referente às prestações 
de conta19. O Sr. Presidente diz 
ainda que solicitará ao Tribunal 
de Contas a verificação se essas 
prestações de contas encontram-
se arquivadas lá, pois segundo um 
representante da Controladoria 
que trabalha na SMTb, o Tribunal 
de Contas passaria a arquivar 
essas prestações de contas, mas 
ainda não teve tempo de verificar 
isso; caso não consiga, pedirá às 
entidades cópias das prestações 
de contas”;
“O Conselheiro Tito pergunta 
se as prestações encontram-se 
extraviadas e o Sr. Presidente 
responde que as prestações não 
se encontram no protocolo da 
SMTb”;
“O Conselheiro Gilson pergunta 
se o Senhor Paulo Fialho foi 
contatado para saber sobre isso 
e o Senhor Presidente responde 
que o Senhor Paulo Fialho foi 
exonerado. O Senhor Gilson 
pergunta  se  e le  a inda  não 
tem um substituto e o Senhor 
Presidente responde que tudo 
referente ao Fundo foi herdado 
por ele; diz, ainda, que tudo 
estava mal arquivado, teve que 
garimpar o que tinha a respeito 
do Fundo, pois tudo foi feito de 
uma maneira individual, não 
atendendo ao objetivo de gestão 
impessoal do fundo Carioca”20;
“O Senhor Presidente fala que, 

1.

2.

3.

4.

14 Robert Annibale, do Citigroup, em palestra no First International Microfinance Regulation and Supervision Meeting (Primeiro Encontro Interna-
cional sobre Regulamentação e Supervisão de Microfinanças), em 1º de junho de 2005, em Salvador-BA, organizado pelo Banco Central do Brasil,  
o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e o Sebrae. www.bcb.gov.br/pre/SeMicroInter1/palestras/04%201%20Robert%20Annibale.ppt
15  MARQUES, Danilo, nos anais do I Seminário Banco Central sobre Microfinanças, em Curitiba, em 07/07/2003. www.bcb.gov.br .
16  idem, ibidem.
17  Ata publicada no DO-Rio de 05/12/2002, com cópia na Capa de Documentos do Processo nº 40/3.853/2004.
18  Nota Nossa: contas do contrato, com vista à sua devolução ao Fundo Carioca (Fundet).
19  Colocamos em negrito, para fins de destaque.
20  Colocamos em negrito, para fins de destaque.
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s de concessão deste crédito”;
“Sendo assim, os Conselheiros 
presentes concordaram com a 
proposta feita pela Fininvest, com 
as devidas precauções”.
Com efeito, em correspondência 

datada de 17 de julho de 2002, dirigida 
à Secretaria Municipal do Trabalho 
(Processo nº 21/000.406/1999, fls. 85-
86, com cópia na Capa de Documentos 
do Processo nº 40/003.853/2004), 
o Banco Fininvest S.A. se propõe 
a assumir inteiramente a gestão 
da Riocred, mediante a retirada da 
Prefeitura. O documento historia 
a vida da Riocred nos seguintes 
termos:

“1) A Riocred foi constituída em 19 
de agosto de 1998, tendo como sócios a 
Fininvest S.A. Negócios de Varejo, nova 
denominação social de Fininvest S.A. 
Administradora de Cartões de Crédito 
e essa Prefeitura, com a finalidade 
precípua de facilitar a criação, o 
crescimento e a consolidação de 
empreendimentos de pequeno porte, 
formais ou informais, associados 
ou não, através da concessão de 
financiamentos, fomentando assim 
o desenvolvimento sócio-econômico 
equilibrado do Município do Rio de 
Janeiro.

2) Inicialmente, a Riocred operava 
com uma loja em Pilares, vindo 
a, posteriormente, inaugurar mais 
duas lojas em virtude do projeto de 
expansão de suas atividades, sendo 
uma em Campo Grande e outra na 
Taquara.   

 3) (....) Atualmente, a carteira 
de créditos é de R$ 955.121,01 
(novecentos e cinqüenta e cinco mil, 
cento e vinte e um reais e um centavo), 
com posição em 31/12/2001.23 

4) A Riocred tem como público 
alvo as pessoas físicas, caracterizadas 
por  t rabalhadores  informais  e 
profissionais autônomos, e opera, 
basicamente, na modalidade de 
crédito parcelado, até o máximo de 

8.
além de pedir toda a prestação 
de contas, está pedindo todos os 
recibos de depósitos bancários 
de pagamentos fei tos pelas 
entidades, porque fica mais 
seguro. Diz ainda que existe 
um terceiro problema, pois nas 
planilhas que o Senhor Paulo 
Fialho calculava, a amortização 
dos empréstimos era calculada 
errada, pois o cálculo foi feito sob 
juros simples e não composto, 
conforme a fórmula estipulada 
no contrato. Sendo assim, há a 
necessidade de refazer os cálculos 
das 4 (quatro) entidades, explicar 
que os cálculos foram feitos 
errados, embora isso não seja tão 
simples, pois as entidades vão 
falar que quem informa o valor 
das parcelas é a SMTb”;
“Conforme documento entregue 
em reunião passado, a Riocred 
pediu o desligamento da Prefeitura 
da parceria com eles, pois a 
Riocred quer se transformar em 
uma organização de microcrédito 
e não pode ter parceria com 
órgãos públicos. O Conselheiro 
Gilson diz que ela passaria o 
saldo devedor para a Fininvest, 
mas isso preocupa, pois ele não 
sabe o nível de comprometimento 
social desta empresa, pois ela 
visa ao lucro”21;
“ O  S r  P r e s i d e n t e  i n f o r m a 
que o valor a ser l iquidado 
com a Riocred tomando como 
referência o dia 27.11.02, é 
de R$ 432.072,69, englobando 
tanto  os  emprés t imos  para 
desenvolvimento institucional 
quanto os destinados ao fundo 
rotativo. A planilha está calculada 
até dezembro/2002”22;
“O Sr. Presidente diz que a 
Fininvest pagaria o total do 
valor devido, ficando o Fundet 
com um saldo que poderia ser 
utilizado em outra possibilidade 

5.

6.

7.

18 (dezoito) vezes, variando o valor 
disponibilizado a cada mutuário, 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a  
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 
taxa de juros decrescente de 4,2% 
(quatro vírgula dois por cento) a 
3,9% (três vírgula nove por cento) 
ao mês”.

De todas essas considerações, 
algumas ilações podem ser feitas:

1ª) Diante dos comentários feitos 
durante a 4ª Reunião Ordinária do 
Fundet, aqui transcritos, há fortes 
indícios de que o acervo documental 
do Fundet não mereceu o cuidado 
indispensável e esperado, quando 
se trata de patrimônio público, o 
que não pode se repetir e disso 
deverá cuidar a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, seu atual 
gestor, por força do Decreto nº 
24.939 (de 09.12.2004), inclusive 
exigindo formalmente providências 
dos responsáveis anteriores, se for 
o caso;

2ª)   Com base nas dúvidas 
levantadas na mesma reunião, a 
respeito do montante do valor a ser 
quitado pela Riocred quando da 
rescisão contratual e considerando o 
contexto de imprecisão e incorreções 
revelado pelo teor da discussão 
registrada na ata mencionada, bem 
como considerando que o Termo de 
Rescisão que constitui o Processo  
nº 40/003.853/2004 não traz expresso 
o saldo devedor da Riocred, torna-se 
necessário o exame da planilha que 
definiu tal valor, que, naquela ata 
de reunião ordinária, foi registrado 
como sendo de R$ 432.072,69, aí 
compreendidos tanto os recursos 
destinados ao desenvolvimento 
i n s t i t u c i o n a l ,  c o m o  a q u e l e s 
destinados aos empréstimos a 
terceiros (Fundo Rotativo);

3 ª )  Te n d o  e m  v i s t a  a 
c o r r e s p o n d ê n c i a  d a  p r ó p r i a 
Fininvest, informando que o saldo da 
carteira de crédito da Riocred era da 

21  Colocamos em negrito, para fins de destaque.
22  Colocamos em negrito, para fins de destaque.
23  Grifamos, para destacar.
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ordem de R$ 955.121,01 (novecentos 
e cinqüenta e cinco mil, cento e 
vinte e um reais e um centavo) em 
31.12.2001 e considerando que não 
consta dos autos uma cópia do ato 
de constituição da Associação Civil 
Ideal Riocred, cabem os seguintes 
questionamentos:

a) a exclusão da Prefeitura da 
constituição da ONG  Associação 
Civil Ideal Riocred ocorreu mediante 
a simples quitação do valor investido 
Município (Fundet), através do 
Contrato nº 45/99, em exame?

b)  em caso  nega t ivo ,  com 
fundamento em quê a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro deixou 
de participar da ONG Riocred, se o 
empreendimento foi bem-sucedido, 
a ponto de o saldo da carteira de 
crédito declarado (R$ 955.121,01) 
representar quase o dobro da quantia 
destinada ao Fundo Rotativo, cerca 
de dois anos após a celebração do 
contrato, motivando o interesse do 
Banco Fininvest S.A. em adquiri-
la?

c) na contabilidade referente 
ao Contrato nº 45/99 verifica-se 
algum indicador que possa ter 
s ido  in t e rp re t ado  como  uma 
inconveniência a Prefeitura continuar 
a compor a Riocred?

d) como prevê a Cláusula Sexta 
do contrato, quando da liquidação 
de valores do contrato em exame, a 
Riocred deve ter sido a beneficiária 
da diferença apurada entre o saldo 
da carteira de crédito e a quantia 
devolvida ao Outorgante (Fundet, 
também chamado de Fundo Carioca), 
descontados os valores operacionais 
devidos à Outorgada. A quanto 
montou tal diferença? E mais: não 
na condição de Contratante e sim na 
de Contratada, como constituinte da 
Riocred, a Prefeitura fez jus a alguma 
parcela dessa quantia? Em caso 
afirmativo, quanto, onde e quando 

foi contabilizada tal receita? 
e) Como a Prefeitura integrava 

a constituição da Riocred (ao que 
consta, o Banco Fininvest S.A. 
participava com 50% no controle 
da entidade)24, certamente dados 
gerenciais devem existir, oficiais e no 
âmbito municipal, que permitissem 
ao Município acompanhar as finanças 
da entidade e zelar por seus próprios 
interesses. Assim, é indispensável 
esclarecer a situação patrimonial da 
Riocred quando do desligamento da 
Prefeitura e seus exatos direitos de 
participação naquele patrimônio,  
ainda mais diante do desencontro dos 
dados disponíveis: enquanto, como 
já citamos, em 31.12.200125, o saldo 
da carteira de crédito da Riocred era 
da ordem de R$ 955.121,01 (Processo 
nº 21/000.406/1999, fls. 85, c/ cópia 
na Capa de Documentos do Processo 
nº 40/003.853/2004), o Sebrae, em 
31.10.2001 , portanto, 2 meses antes 
da informação da Fininvest,  informa, 
que “a Riocred tem, hoje, uma carteira 
de R$ 4,5 milhões, correspondente a 
3,3 mil empréstimos concedidos”. 
Já Robert Annibale, do Citigroup, 
em sua palestra no 1º Encontro 
Internacional sobre Regulamentação 
e Supervisão de Microfinanças, em 
Salvador-BA, em 2005, ao historiar a 
movimentação da Riocred entre 1998, 
quando foi inaugurada a primeira 
loja, e setembro de 2003, quando 
foram encerradas as atividades 
da ONG, foram concedidos 4.800 
créditos, com volume financiado 
aproximado de R$ 6,8 milhões, 
com valor médio aproximado de  
R$ 1.400,00.26

4 ª )  D a s  d u a s  p e n d ê n c i a s 
resultantes da série de diligências 
determinadas por esta Corte de 
Contas, a primeira é o esclarecimento 
da natureza jurídica da Riocred e 
informação sobre seu registro no 
Ministério da Justiça, caso seja uma 

OSCIP (organização da sociedade 
civil de interesse público); na hipótese 
de ser uma ONG, justificativa sobre 
a adequação às restrições usurárias 
i m p o s t a s  a t r a v é s  d a  M e d i d a 
Provisória nº 1.914-4, de 28.08.1999. 
Ao longo da tramitação processual, 
verifica-se que, inicialmente, foi 
respondido (em 09.10.2000, fls. 65) 
que a Riocred estava “em processo de 
transformação para SCM27. Quando 
terminado, estará isenta da lei da 
usura”. 

Embora não esteja explícito nos 
autos, há claras indicações de que, ao 
celebrar o contrato, a Riocred era uma 
organização não governamental, uma 
ONG, sujeita às restrições usurárias 
nos termos da Medida Provisória  
nº 1.194-4, de 28.08.1999. 

A resposta deixa claro que, não 
sendo uma SCM, a entidade só 
poderia ser uma ONG ou uma OSCIP; 
ao mesmo tempo, evidencia que a 
Jurisdicionada não desconhecia que, 
até o momento daquela enunciação, 
tratava-se de uma ONG, portanto, 
sujeita às restrições usurárias 
apontadas, pelo que não poderia 
praticar as taxas de juros adotadas . 

Quais são essas restrições?
A Medida Provisória nº 1.194-4, 

de 28.08.1999; as disposições da Lei 
nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001; 
da Medida Provisória nº 2.172-32, de 
23 de agosto de 2001; e a Resolução 
nº 2.874, de 26 de julho de 2001, 
como aponta Jaime Albuquerque 
Silveira Filho em dissertação de 
mestrado apresentada à Universidade 
Federal de Pernambuco,  “permitem 
as  seguin tes  modal idades  de 
atuação para o caso brasileiro: 
pessoas jurídicas de direito privado 
(organizações não governamentais- 
ONG), sujeitas a restrições quanto 
aos juros praticados (máximo de 12% 
a.a.); fundos municipais (bancos do 
povo), administrados por autarquias, 

24 www.sebrae-sc.com.br/noticias/printer.asp?cd_noticia=2479. Consulta em 29/11/2007.
25 www.sebrae-sc.com.br/noticias/printer.asp?cd_noticia=2479. Consulta em 29/11/2007.
26  Robert Annibale, do Citigroup, em palestra no First International Microfinance Regulation and Supervision Meeting (Primeiro Encontro Interna-
cional sobre Regulamentação e Supervisão de Microfinanças), em 1º de junho de 2005, em Salvador-BA, organizado pelo Banco Central do Brasil,  
o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e o Sebrae. www.bcb.gov.br/pre/SeMicroInter1/palestras/04%201%20Robert%20Annibale.ppt
27  Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, com marco legal nas Resoluções Bacen nos. 2627/1999 e 2874/2001.
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s departamentos ou outras formas 
previstas em lei, também sujeitas a 
restrições quanto aos juros (máximo 
de 12% a.a. ) ;  organizações da 
sociedade civil de interesse público 
de que trata a Lei  nº 9.730, de 23 
de março de 1999, devidamente 
registradas no Ministério da Justiça, 
não sujeitas a restrições quanto a 
estipulações usurárias (taxas de 
juros livres); sociedades de crédito 
ao microempreendedor, autorizada 
pelo Banco Central,  controlada por 
qualquer pessoa física ou jurídica, 
inclusive instituição financeira 
privada e Oscip”28.

Portanto, as restrições aplicáveis 
à Riocred, uma ONG, não lhe 
permitiriam cobrar dos tomadores 
de créditos, juros superiores a 12% 
ao ano. No entanto, verifica-se nos 
autos, que os encargos previstos são da 
ordem de “até 4,2% ao mês” (Cláusula 
Quinta, fls. 09), além da TAC (taxa de 
abertura de crédito) de 5%, e mais 3% 
em caso de renovação do crédito.

A violação dessas normas, se 
comprovada, pode, ainda, vir a 
ocasionar sanções ao Município, 
pelo quê a autoridade signatária, sem 
dúvida, deverá responder.  

5ª)  A outra pendência está 
associada à primeira:  é a justificativa 
dos honorários da Riocred, que, 
segundo cálculo da 1ª IGE a fls. 76, 
chegaria a 51,46%, ou seja, permitiria 
duplicar o principal no prazo de 17 
meses, o que surpreende diante da 
natureza não lucrativa da Riocred e 
da motivação social do contrato, de 
incentivar a geração de trabalho e 
renda, disponibilizando crédito para 
uma faixa da população que, embora 
criativa, empreendedora e operosa, 
não tem acesso a crédito, por falta de 
garantias a ofertar.

Segundo a Cláusula Segunda 
do contrato, os valores do Fundet 
administrados pela Riocred e a esta 
repassados de uma só vez, retornariam 

ao Fundo acrescidos de Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP) divulgadas pelo 
Banco Central. Nos termos da Cláusula 
Sexta, caberiam honorários à Riocred, 
correspondentes à diferença apurada 
entre os encargos dos financiamentos 
a serem cobrados dos tomadores 
(denominados de beneficiários) e a 
retribuição devida ao Fundo Carioca. 

“O Banco da Aldeia (Grameen 
Bank) pratica juros da ordem de 20% 
ao ano e as poupanças captadas são 
remuneradas com taxas de 8,5% ao ano, 
para uma inflação de 3%”;29 o Corposol, 
da Colômbia, cobra juros de 4% a.m.; 
a Rótula, que é uma SCM e, portanto, 
pode praticar taxas de mercado, 
opera com taxa de 4 % a.m.; o Banco 
BVA opera com taxa de 16% a 19% 
ao ano30 – indicadores que reforçam 
a conclusão de que as taxas de juros 
cobradas dos tomadores no contrato 
em exame são elevadas diante do 
objetivo proposto e da origem pública 
dos recursos financeiros empregados. 
Isto, voltamos a relembrar, sem contar 
a questão de que a uma ONG, como é 
o caso, a lei não permitia a aplicação 
de taxas de juros superiores a 12% 
ao ano. 

6ª) Finalmente, surpreende que o 
único mecanismo de acompanhamento 
e controle previsto no contrato sejam 
os relatórios trimestrais de que trata a 
Claúsula Oitava, IX (fls. 11) – relatórios 
que, a propósito, ainda não vieram 
aos autos e não se sabe se existem 
e onde se encontram, cabendo ao 
Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho – Fundet. O 
“Fundo Carioca”, localizá-los.

A i n d a  n o  q u e  t a n g e  a o 
acompanhamento e controle do 
investimento público, em nome 
da preservação da integridade 
patrimonial, é princípio básico da 
boa administração que, superadas as 
fases de elaboração e de implantação 
e desenvolvimento do projeto, tenha 
lugar uma fase de avaliação dos 

resultados de sua execução, que 
permita a retroalimentação periódica 
de todo o sistema. Assim, garante-se 
oportunidade de corrigir inadequações, 
reformular procedimentos, rever 
objetivos e metas e, se for, o caso, até 
de paralisar a execução do projeto, para 
preservar o investimento feito.

No caso em análise, não se previu 
uma sistemática de avaliação que 
caminhasse pari passu com a execução 
do projeto, o que surpreende por 
ser uma imprudência e revela uma 
inconveniente despreocupação com a 
sorte de uma iniciativa experimental, 
custeada pelo Erário municipal, cujo 
impacto social resultante é, até agora,  
desconhecido e cujo desempenho 
financeiro, ao que tudo indica, gerou a 
depreciação do investimento público, 
remunerado a taxas baixíssimas, a 
título de investimento social, ao passo 
que , também segundo sugere o que 
contêm os autos, a ONG contratada 
foi contemplada com os frutos gerados 
pelos altos juros cobrados. 

Havendo tantos questionamentos 
e tendo ficado evidente nos autos 
que a Jurisdicionada não conta 
c o m  m e i o s  p r ó p r i o s  p a r a  o s 
indispensáveis esclarecimentos, 
voto por remessa dos autos à ilustre 
Controladoria-Geral do Município, 
para a instauração de tomada de 
contas especial, que, recorrendo 
a todos os meios de consulta a 
bancos de dados e a documentos 
físicos existentes no acervo da 
Prefeitura referentes ao contrato 
em exame, além de todos os demais 
procedimentos que julgue relevantes, 
busque esclarecer os questionamentos 
contidos no presente Voto, inclusive 
com as quantificações cabíveis e, 
se for o caso da comprovação de 
dano ao tesouro do Município, a 
identificação dos responsáveis, com 
remessa posterior dos autos a este 
Tribunal, acompanhados do Relatório 
conseqüente.

28 SILVEIRA Fº, Jaime Albuquerque. Microcrédito na Região Metropolitana do Recife. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Per-
nambuco, no Curso de Mestrado em Economia, em setembro de 2005. www.ceape-pe.org.br/downloads/tese.pdf 
29  www.geranegocio.com.br/html/geral/microcredito/mcred.html 
30  TOMELIN, Mario. www.saa.unito.it/pdf/alfa/tomelin.pdf.
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Conselheiro-Relator: Nestor Guimarães  
Martins da Rocha
Processo nº 40/003.598/2007
Sessão Plenária de 01.10.2007

Cuidam os autos de Relatório 
de Inspeção Ordinária realizada na 
Secretaria Municipal de Educação 
– SME, no período de abril a maio 
de  2007,  em cumprimento  ao 
calendário de inspeções ordinárias 
para o exercício de 2007.

O principal objetivo que norteou 
o trabalho da equipe da 3ª IGE 
foi visitar as 34 (trinta e quatro) 
escolas escolhidas aleatoriamente 
com a f inalidade  de verif icar 
se possuíam quadras esportivas 
em condições para a prática de 
educação f ís ica adotada como 
disciplina curricular da educação 
básica,  de acordo com a regra 
estabelecida no § 3º, do art. 26 da 
Lei nº 9.324, de 20.12.1996.

Em conclusão ao bem elaborado 
trabalho, a equipe de auditoria, 
secundada pelo corpo dirigente 
da 3ªIGE, apresenta propostas 
de encaminhamento à Secretaria 
Municipal de Educação para que a 
jurisdicionada adote providências 
no que couber ás suas atribuições 
c o m  r e l a ç ã o  a o s  s e g u i n t e s 
pontos:

A SME contabi l izou como 
p o s s u i d o r a s  d e  q u a d r a s 
algumas unidades (cerca de 
18%) que apenas adaptaram 

1.

seus espaços para a prática 
d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a .  S ã o 
es tac ionamentos ,  pá t ios  e 
terrenos com balizas, tabelas 
de  basquete  ou marcações 
n o  c h ã o  q u e  n ã o  p o d e m 
se r  cons ide rados  quadras 
esportivas. Assim, o percentual 
de escolas de 2º segmento com 
quadras cairia para cerca de 
67%;

25% das quadras estão em 
s i tuação  precár ia  e  16 ,7% 
destas instalações estão em 
condições razoáveis, ou seja, 
41,7% das quadras existentes 
não foram consideradas boas 
ou excelentes (relação das 
unidades no Apêndice II);

83,3% das quadras das unidades 
estão com seus equipamentos 
(balizas, tabelas de basquete, 
redes, etc) danificados (relação 
das unidades no Apêndice 
II);

33,3% dos vestiários existentes 
nas quadras não são utilizados 
como ta l .  Na  maior ia  dos 
casos, são aproveitados como 
depósitos de materiais.  As 
unidades deixam de utilizar 
e s t e  e s p a ç o  e m  f u n ç ã o , 
principalmente, da ausência 
de pessoal  para  monitorar 
os estudantes durante o uso. 
Como conseqüência, os alunos 
saem da prática de Educação 
Física muitas vezes suados, 
direto para a sala de aula;

2.

3.

4.

Que  medidas  poderão  se r 
a d o t a d a s  p a r a  g a r a n t i r  a 
segurança  dos  a lunos  que 
precisam ter aulas de Educação 
Física em ambientes externos 
por falta de espaço físico em 
suas respectivas escolas?

Como a SME avalia o resultado 
da pesquisa realizada pela 
equ ipe  de  inspeção  junto 
aos professores de Educação 
Física da Rede Municipal, na 
qual 96% destes profissionais 
consideraram fundamental a 
utilização da quadra esportiva 
no desenvolvimento de suas 
atividades?

Como a SME avalia o resultado 
da pesquisa realizada pela 
Equipe  de  Inspeção  junto 
aos professores de Educação 
Física da Rede Municipal, na 
qual 62% destes profissionais 
consideraram inadequadas 
à s  d i r e t r i ze s  pedagóg icas 
adotadas para a sua área?

C o m o  a  S M E  a v a l i a  o 
resultado da pesquisa acerca 
d e  s u a  c o m u n i c a ç ã o  c o m 
os professores de educação 
física?

Quais as providências a serem 
adotadas pela SME para suprir 
a carência de professores de 
educação física relatadas no 
presente relatório?

Q u e  p r o c e d i m e n t o s 
poderão ser adotados para o 
estabelecimento, em caráter 
formal, de parcerias com clubes, 
quartéis ou outras unidades 
e s c o l a r e s ,  p o s s i b i l i t a n d o 
que as escolas sem espaço 
interno tenham condições de 
oferecer aos alunos a prática 
da educação física de forma 
contínua, conforme determina 
a Lei nº 9.324/96, e sem os 
constrangimentos verificados 
no presente trabalho?

Transcrevo, a seguir, excerto do 
relatório contendo as oportunidades 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

Abril a maio de 2007 - SMS

A fim de que a Secretaria 
Municipal de Educação preste 
maiores esclarecimentos acerca dos 
pontos abordados, conclui-se por 
diligência.
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s de melhoria feitas pela equipe de 
auditoria.

Po s s i b i l i d a d e  d a  f i x a ç ã o 
d e  d o t a ç õ e s  e s p e c í f i c a s 
n o s  o r ç a m e n t o s  d a s 
Coordenadorias, destinadas 
à manutenção das quadras 
existentes, evitando que as 
unidades escolares utilizem 
recursos do SDP e do PDDE 
para tal finalidade.

Estudo sobre a possibilidade 
de ser estabelecido, através de 
resolução, de um quantitativo 
mínimo de materiais para a 
prática da educação física em 
relação ao número de alunos 
matriculados.

Estudo sobre a possibilidade 
das compras dos materiais 
para a prática da educação 
f ís ica serem efetuadas por 
Coordenadoria Regional de 
Educação, através de licitações 
que, além do melhor preço, 
levassem em conta também à 
qualidade dos produtos.

O Senhor Secretário-Geral, por 
sua vez, manifesta-se de acordo 
com a proposta da diligência, mas 
consignou entendimento sobre o 
assunto, elaborando a meticulosa 
instrução de fls.27:

“Ao Exmo. Sr. Presidente, para 
fins de ciência e distribuição, 
parecendo-nos, no entanto, que em 
relação às questões mencionadas 
nos itens 6,7 e 8, não se trata da 
SME avaliar as pesquisas, mas de 
ser esclarecido se em função do 
entendimento predominante entre 
os professores de educação física da 
rede municipal, a Secretaria estuda 
alguma medida para aprimorar as 
atividades físicas”.

Cabe ressaltar que as matérias 
acima se encontram vinculadas 
à  competência  adminis t ra t iva 
do órgão, vale dizer, a atuação 
do Tribunal deve ficar restrita 
à  cooperação,  pois  atendem a 
critérios de conveniência e de 

•

•

•

oportunidade, sendo imperioso 
transcrever o excerto do voto da 
Ministra Ellen Gracie do STF no 
MS 23981, que ao analisar aspectos 
relacionados a este âmbito destacou: 
“somente à Administração Pública 
cabe avaliar, não seria passível 
de censura do Judiciário, ou do 
Tribunal de Contas como ensina a 
melhor doutrina”:

Não pode o Poder Judiciário 
invadir esse espaço reservado, pela 
lei, ao administrador, pois, caso 
contrário,  estaria substituindo 
por seus próprios cri térios de 
escolha, a opção legítima feita 
pela autoridade competente com 
base em razões de oportunidade e 
conveniência que ela, melhor do 
que ninguém pode decidir diante 
de cada caso concreto.”“.

A douta Procuradoria Especial 
manifesta-se plenamente favorável 
à diligência dos autos para que a 
jurisdicionada se pronuncie sobre 
os pontos elencados no item 8 do 
relatório.

É o Relatório

                           

P r i m e i r a m e n t e , 
não posso  deixar 

de consignar, desde logo, o alto 
n íve l  do  presente  re la tór io .O 
detalhado e abrangente conteúdo 
do trabalho demonstram a atenção, 
o zelo, a seriedade e a competência 
da  equipe  inspec ionante  que 
buscou elaborar um verdadeiro 
diagnóstico do assunto com o 
objetivo de caracterizar a natureza 
dos problemas detectados a fim de 
indicar as medidas que deverão ser 
tomadas pelos responsáveis com 
vistas a solucionar ou minimizar 
os principais obstáculos da prática 
das aulas de educação física nas 
escolas municipais. É inegável 
o sucesso desses trabalhos, os 
quais vieram demonstrar que o 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, além  de ser um 
órgão de fiscalização dos gastos 

públicos e do cumprimento das 
normas e princípios atinentes aos 
atos e contratos administrativos, 
d e t é m  p a p e l   r e p r e s e n t a t i v o 
ao diagnost icar  a  ef ic iência  e 
efetividade  da obrigatoriedade 
da prática de Educação Física 
nas escolas de educação básica, 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – Lei nº9.394/96.

A intenção desta Corte de Contas 
ao realizar trabalhos dessa natureza 
é, acima de tudo, contribuir, dentro 
da sua área de atuação, para que 
os pontos avaliados e considerados 
importantes alcancem  os melhores 
resultados possíveis. 

Fe i tas  essas  cons iderações 
acompanho as propostas exaradas 
nos autos, e voto pela diligência a 
fim de que a Secretaria Municipal 
d e  E d u c a ç ã o  p r e s t e  m a i o r e s 
esclarecimentos acerca dos pontos 
abordados na conclusão – item 8 
do relatório, informando a este 
Tribunal no prazo de 30 (trinta 
d ias ) ,  como também ava l ie  a 
conveniência e oportunidade da 
adoção das medidas propostas 
na parte final da conclusão do 
relatório.

O presente processo deverá 
retornar para a 3ª IGE, ficando lá, 
até que a jurisdicionada envie  a 
este Tribunal os esclarecimentos 
so l i c i t ados  à s  f l s .  23 /24  dos 
autos.

VOTO
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por dentro do tcm
rj

S argento do Corpo de Bombeiros 
e Chefe da Portaria desde 
fevereiro de 2007, Carlos 

Alexandre Silva Cavalcante se orgulha 
das reformas implementadas no 
prédio do TCMRJ: “Nosso edifício 
será o primeiro do Estado, construído 
antes de 1976, a funcionar conforme 
as normas de segurança exigidas por 
legislação do Corpo de Bombeiros”, 
afirmou.

Também por sugestão de Carlos 
Alexandre, serão instalados, em 
corredores e salas do TCM, “chuveiros 
automáticos” acionados por censores 
de temperatura, em caso de incêndio.  
“Desabamentos ocorrem quase sempre 
em conseqüência de superaquecimento. 
Para evitar qualquer desabamento 
– Deus queira nunca vá ocorrer –, 
investimos nos ‘chuveiros automáticos’ 
que têm função de resfriar as estruturas 
do edifício. Conseguimos também 
transferir a canalização de gás para 
o exterior do prédio e implementar o 
sistema de pressurização na escada 
interna que, em caso de incêndio, 
aciona um exaustor que elimina toda 
fumaça. Todos os projetos sempre 
com o incentivo da presidência”, 
apontou.

Atualmente, a Seção de Segurança 
de  Incênd io  con ta  com o i t o 
funcionários treinados em combate 
às chamas. “De acordo com as novas 
normas do Corpo de Bombeiros, 
nós não precisaríamos ter Brigada 
de Incêndio, dadas especificações 
técnicas do prédio. Mas, na concepção 
da nossa Segurança, preferimos treinar 
esse pessoal da Guarda Municipal 
para, em caso de emergência, saberem 
como proceder. Contamos também 
com quatro servidores que fazem 
a segurança do estacionamento”, 
observou.

Em 2007, foi criada a Assessoria de 
Segurança Institucional, sob comando 
de José Renato Torres do Nascimento, 
que pretende instalar novo sistema 
integrado de monitoramento, no 14º 

Segurança começa na Portaria

andar do edifício. Com auxílio da 
nova tecnologia, Carlos Alexandre 
deseja “trazer nova visão de segurança 
ao TCMRJ. Logo de início, procurei 
dividir as funções da Portaria, da 
Segurança e do Monitoramento, 
m a s  s e m p r e  e n f o c a n d o  q u e 
trabalhamos juntos; nossas funções 
se misturam”.

Segundo Carlos Alexandre, 
“segurança começa na identificação 

de  quem ent ra  e  sa i .  Vamos 
cadastrar os visitantes e, sempre 
que regressarem, já saberemos por 
onde estiveram em ocasião da visita 
anterior”, reconheceu. “Estamos 
nos profissionalizando. Os cinco 
funcionários da Portaria trabalham 
muito bem; temos controle do 
primeiro funcionário que entra ao 
último que sai”. Segurança começa 
definitivamente na Portaria.

Carlos Alexandre (terceiro da esquerda para direita) e sua equipe
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uncionário do TCMRJ desde 
1984, Ubiracy Rufino Rezende 
lembra que sonhava em ser 

desenhista quando criança. “Eu 
desenhava muito. Já na pintura, eu 
comecei meio acidentalmente. Em 
1991, fiz um curso de desenho de 
propaganda, no SENAC. Aprendi 
algumas técnicas de ilustração e 
descobri um curso de pintura a óleo, lá 
mesmo, ministrado pelo cartunista do 
Pasquim, professor Guidacci”.

Admirador do trabalho de Guidacci, 
Bira, como é conhecido, se sentiu 
motivado e aproveitou um mês de 
férias no Tribunal para se inscrever 
no curso. 

“Na primeira aula, cheguei atrasado. 
Todos os alunos já estavam pintando, 
e eu não tinha idéia do que fazer. 
Folheei umas revistas que serviam de 
modelo aos alunos, e escolhi um bar 
como tema para minha primeira obra. 
Pintei num estilo meio impressionista, 
e, ao ver, Guidacci perguntou se eu 
já havia pintado anteriormente. A 
pergunta de Guidacci foi um grande 
incentivo. Até hoje, realizei cerca de 
20 quadros; alguns têm nome. Mirante, 
por exemplo, foi o primeiro painel 
que pintei. Tem a forma de mosaico, 
e foram três meses consecutivos 
trabalhando para que ficasse pronto”.

Bira confessa que, quando chefe do 
Almoxarifado, pendurava os quadro 
que pintava na parede de sua sala de 
trabalho. “Os funcionários do TCMRJ  

Bira: criatividade e paixão nas telas 

gostavam e comentavam as minhas 
pinturas. Houve até quem quisesse 
comprar, mas eu preferi dar. Tenho certo 
apego pelas coisas que faço; ou a pessoa 
valoriza minha obra tanto quanto eu, 
pagando um preço alto, ou não vendo, 
dou. Porque dando, meu trabalho não 
tem preço”.

Casado e pai de três filhos homens, 
Bira, no momento, tem se dedicado 
mais à família do que à arte. “A pintura 
absorve demais meu tempo. Se começo a 
pintar, entro no processo, e não faço mais 
nada na vida. A entrega é muito grande 
e me isolo, porque não sei fazer de outro 
jeito. Hoje quero aproveitar o tempo que 
tenho com a família. Gosto de chegar 
em casa, conversar com eles, sentarmos 
juntos para comer. Sou um privilegiado 
por ainda poder fazer isto”.

Bira, que corre diariamente para se 
manter saudável, relata sua experiência 
nas I Olimpíadas dos Tribunais de 
Contas e faz planos para um futuro 
próximo.

“Em julho do ano passado, voltei 
a correr todos os dias pela manhã 
porque estava com excesso de peso e me 
sentindo freqüentemente cansado. As 
I Olimpíadas dos Tribunais de Contas 
acabaram sendo mais um incentivo. 
Emagreci sete quilos, me inscrevi na 
prova de corrida rústica e conquistei a 
medalha de prata. Pretendo continuar 
participando de corridas. Quanto à 
pintura, quero terminar os quadros 
Ana Alice e Ana Clara. Na verdade, a 
idéia era fazer uma série com o tema 
mulheres – 12 Anas –, cuja base são 
vasos que, dispostos lado a lado, 
dão o formato do corpo de mulher. 
Também sonho pintar para expor, mas 
teria de me dedicar intensamente; um 
compromisso, uma obrigação. Acho 
que não é a hora. Tenho de achar o 
meio termo; aprender a dividir o tempo; 
encontrar o equilíbrio”. 

Nos 24 anos de TCMRJ, Bira 
exerceu o cargo de presidente 
da AST-RIO, trabalhou no DCO, 
Almoxarifado, na seção de Bens 
Móveis, e, atualmente, está lotado na 
Assessoria de Informática.

Mirante

Os quadros Ana Alice e Ana Clara
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA PARA 
CONCURSOS – DIREITO 
FINANCEIRO SIMPLIFICADO
Autor - Fabio Furtado 
Editora Ferreira

ela presente obra, Fabio Ferreira, 
experiente Técnico de Controle 
Externo desta Corte de Contas e 

Professor de Administração Financeira 
e Orçamentária e Contabilidade Pública 
em universidades e cursos preparatórios 
para concursos, brinda-nos com uma 
abordagem clara e objetiva de temas 
sobre Administração Financeira e 
Orçamentária especificamente voltados 
àqueles que pretendem ingressar na 
carreira pública. 

O Autor traz ponderações doutrinárias, 
a partir da análise da legislação em vigor, 
e questões de provas de concursos como 
CESPE/UnB, Esaf, FCC, FGV e FJG (atual 
Subepap), além de exercícios de fixação e 
simulados, todas organizadas por assunto 
e resolvidas com fundamentação legal, 
totalizando 1.140 questões. Apresenta-
se, assim, como relevante instrumento 
de consulta a todos os candidatos a 
concursos públicos, não apenas da 
área jurídica, mas também contadores, 
administradores, economistas e demais 
interessados.

O Direito Financeiro, muitas vezes 
abordado de forma complexa e obscura, 
nesta obra é tratado com clareza e 

objetividade, em que o enfoque dos 
temas é moderado de acordo com a 
constância em que são tratados em provas 
de concursos. Trata-se, portanto, de obra 
atual e especialmente didática, em razão 
do método trazido pelo Autor, que engloba 
não só a teoria, mas também as questões 
práticas dela decorrentes. 

A obra contém introdução ao estudo da 
disciplina de Administração Financeira e 
Orçamentária/Direito Financeiro, contendo 
comentários aos artigos 165 a 169 da 
Constituição Federal e os principais artigos 
da Lei nº 4.320/64, bem como capítulos 
destinados ao estudo do orçamento 
público, dos princípios orçamentários, dos 
créditos adicionais, das receitas públicas, 
das despesas públicas, dos restos a pagar, 
das despesas de exercícios anteriores, 
do suprimento de fundos ou regime de 
adiantamento, da descentralização de 
créditos e movimentação de recursos 
financeiros, do ordenador de despesa, do 
patrimônio e bens públicos, do controle 
e avaliação da execução orçamentária, 
dos fundos especiais, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, do Sistema 
Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI), do Sistema 

Integrado de Dados Orçamentários 
(SIDOR), entre outros.

Todo o abrangente arcabouço teórico 
apresentado pelo Autor foi abordado com 
ênfase nos principais tópicos cobrados 
em provas e concursos públicos. Por isso, 
ao final de cada capítulo, são trazidos 
diversos exercícios com a finalidade de 
fixar o conteúdo abordado, perfazendo 
um total de 305 exercícios de fixação; 
100 perguntas e respostas sobre tópicos 
estudados e 40 questões de falso ou 
verdadeiro referentes aos artigos da 
CRFB/88; 300 questões da FCC; 102 
da FJG; 56 da FGV; 160 da Esaf; 177 
do Cespe/UnB; 4 simulados contendo 
10 questões cada. Todas as questões 
contêm gabarito acompanhado da 
fundamentação legal aplicável.

Em síntese, a linguagem adotada 
pelo Autor, de fácil compreensão, 
aliada à quantidade de questões 
práticas com intuito de fixação dos 
assuntos tratados, faz da presente 
obra não só proveitoso instrumento 
de consulta aos profissionais atuantes 
na área pública como necessário 
àqueles que pretendem obter êxito em 
concursos públicos.

TRATADO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Autor: Mauro Roberto Gomes de Mattos
Editora América Jurídica

egue-se à apresentação a obra 
acima intitulada, do ilustre e 
renomado advogado Mauro 

Roberto Gomes de Mattos, especialista 
em Direito Administrativo e conhecido 
por sua relevante contribuição ao meio 
jurídico, neste título com especial ênfase 

no tratamento da disciplina voltada ao 
servidor.

Autor  de diversos  estudos 
envolvendo desde artigos jurídicos a 
livros publicados, o autor solidifica a 
trincheira do processo administrativo 
disciplinar como instrumento de 

absoluta e indispensável importância 
à garantia dos direitos dos envolvidos, 
materializando os deveres daqueles 
responsáveis pela solução dos litígios 
administrativos. Com tal providência, 
pretende-se evitar qualquer evidência 
de arbitrariedade, funesta que é à 
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ENSAYOS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO

Autor - Carlos Botassi
Ed. Libreria Editora Platense

obra que ora se apresenta, de 
autoria do Ilustre Professor 
Titular da Universidade de La 

Plata, Dr. CARLOS BOTASSI, aborda as 
principais temáticas da rica disciplina 
Direito Administrativo.

Com arrimo nas palavras do próprio 
autor, pode-se dizer que o estudo que 
se recomenda à leitura, consiste na 
sistematização de material para suas 
aulas, cursos e seminários, ao longo 
de três décadas de atividade docente. 
Reflete o transcurso do tempo, somado 
ao seu trabalho de investigação do 
Direito Público em geral e do Direito 
Administrativo em particular.

O Direito Administrativo, como ramo 
autônomo, nasceu em fins do século 
XVIII e início do século XIX, o que não 
significa que inexistissem anteriormente 
normas administrativas, pois, onde quer 
que exista o Estado, existem órgãos 
encarregados do exercício de funções 
administrativas. O que ocorre é que tais 
normas se enquadravam no jus civile, 

da mesma forma que nele se inseriam 
as demais, hoje pertencentes a outros 
ramos do direito1. 

Entre nós, preleciona a também 
Ilustre Administrativista Dra. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, no sentido de 
que o Direito Administrativo teve seu 
exórdio 

juntamente com o Direito Constitucional 
e outros ramos do direito público, a 
partir do momento em que começou a 
desenvolver-se – já na fase do Estado 
Moderno – o conceito de Estado de 
Direito, estrutura sobre o princípio da 
legalidade (em decorrência do qual até 
mesmo os governantes se submetem à 
lei, em especial à lei fundamental que 
é a Constituição) e sobre o princípio 
da separação de poderes, que tem 
por objetivo assegurar a proteção 
dos direitos individuais, não apenas 
nas relações entre particulares, mas 
também entre estes e o Estado.

É dessa noção inicial da disciplina 
que o autor sob comento inaugura 

sua obra, quando, no Capítulo I, trata 
sobre o Estado de Direito e Função 
Administrativa.

Sobre esse aspecto, destaca que
la noción (amplia) del Estado de Derecho 
es mucho más que un trascendente 
postulado de sumisión del poder a 
las normas vigentes. Planea sobre el 
esencial problema de la regularidad 
en el acceso a los cargos políticos y 
sobre el efectivo ejercicio de la función 
política de gobernar. Debido a ello, en 
todo Estado de Derecho contituye la 
primeira y esencial responsabilidad del 
legislador cuidar que se hagan efectivas 
las disposiciones constitucionales 
relativas al régimen republicano, 
al sistema federal y municipal, al 
manejo de fondos públicos y al respecto 
irrestricto de los derechos individuales. 
El plexo normativo se integra 
necessariamente con las disposiciones 
sobre procedimiento administrativo 
y los sistemas de enjuiciamiento del 
Estado, con la finalidad de asegurar 

A

1  Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 1.
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s garantia da ampla defesa aos acusados 
em geral.

Por um encadeamento de noções 
e informações eminentemente lógico 
e técnico, e em conformidade com a 
evolução dos princípios do Direito, o 
autor desenvolveu o estudo dividindo-
o em doze consistentes capítulos, 
legitimando-se a segura titulação dada 
à obra, evoluindo desde a concepção 
do processo administrativo disciplinar  
até um contributo para uma nova 
fase deste instituto, passando pela 
constitucionalização da disciplina e o 
controle de mérito do ato administrativo; 
pelos princípios constitucionais 
aplicáveis a que os acusados possam 
valer-se para defesa de seus direitos 
e garantias; pela responsabilização 
dos servidores nas hipóteses de 

descumprimento de seus deveres; 
pelo procedimento da sindicância e do 
processo administrativo disciplinar, com 
seu respectivo juízo de admissibilidade; 
pela comissão disciplinar que instruirá 
os autos para o julgamento.

Neste sentido, ressalta a importância 
da formação do procedimento, que tem 
sua instauração por meio da evidência 
de um fato relevante, que justifique a 
mobilização de forças pelas quais se 
objetiva a busca da proporcionalidade 
dos atos e seus eventuais alcances. 

A preocupação evidenciada pelo 
autor, por suas próprias palavras, é 
que apenas pela figura de um Juiz de 
Direito (selecionado, portanto, por meio 
de público  concurso) e uma acusação 
técnica e séria (a cargo do Ministério 
Público) é que se terá o estabelecimento 

do marco regulador do descender do 
direito disciplinar sancionatório.

Daí porque a intenção em prender a 
atenção do leitor, ao ser explorado o dever 
de zelo do servidor público, de modo a 
atender aos interesses do administrado 
e, em última instância, tornar efetiva 
a eficiência da Administração, hoje 
cunhada no plano principiológico.

De conteúdo intenso e marcado 
pela clareza na exposição didática dos 
temas, recomenda-se a leitura desta 
obra, que tem a preocupação de oferecer 
uma percepção extremamente rica, 
complementando as eventuais lacunas 
que diuturnamente surgem na aplicação 
do Direito disciplinar, o que, certamente, 
revela a preocupação em apartar 
quaisquer imprudências relacionadas 
à negligência ou à desídia.



el ejercicio del derecho de defensa 
frente a las reparticiones públicas. 
La plena realización del Estado de 
Derecho impone consagrar el Estado 
de Justicia.

A partir do Capítulo II são 
apresentados os ensaios propostos pelo 
autor na introdução de sua obra, quando 
aborda temas como domínio público, 
em que faz a distinção entre domínio 
e jurisdição, de acordo com a realidade 
portenha. Faz ainda uma distinção entre 
competências nacional, provincial e 
municipal.

Constam no Capítulo III alguns temas 
pontuais a respeito da realidade dos atos 
e contratos administrativos, tais como, 
retroatividade do ato administrativo, 
potestade sancionatória na contratação 
administrativa, panorama da contratação 
provincial e invalidade do contrato 
administrativo.

O Capítulo IV é dedicado a dois 
temas extremamente importantes – 
serviço público e poder de polícia, 
merecendo destaque à análise realizada 
pelo autor a respeito dos serviços de 
telecomunicações na Argentina e do 

poder de polícia ambiental.
Os Capítulos V e VI abordam, 

respectivamente, as matérias de 
responsabilidade do estado e de processo 
administrativo.

Enfim, trata-se de obra inestimável 
para todos aqueles que se dedicam ao 
estudo de temas jungidos ao universo do 
Direito Administrativo, sobretudo para 
aqueles que se interessam pelo Direito 
comparado, quer pela riqueza de seu 
conteúdo, quer pela metodologia adotada 
pelo ilustre Professor.

Tatiana Sapha Guimarães
Assistente da Assessoria Jurídica

JUSTIÇA EM MUTAÇÃO – 
A REFORMA DO JUDICIÁRIO
Autor - Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho 
Editora: Lumen Juris 

Apresente obra, de autoria do 
desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, aborda 

de forma direta os principais pontos da 
denominada Reforma do Judiciário. O 
livro é o resultado de 15 anos de estudo 
sobre a matéria, iniciado com a edição 
da Proposta de Emenda Constitucional 
- PEC nº 96/92 até o advento da EC nº 
45/2004, concretizadora, ainda que apenas 
parcialmente1, da referida reforma no 
texto constitucional. Trata-se, em sua 
maioria, da coletânea de artigos publicados 
na mídia impressa, notadamente nos 
principais jornais e revistas jurídicas do 
País, proferidos pelo autor, principalmente 
nos anos de 1998 e 1999, período no qual 
exerceu com brilhantismo e extrema 
dedicação a presidência da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB. O trabalho 
reflete, como bem explicitado por Luiz 
Werneck Vianna em seu prefácio, no diário 
de lutas dos juízes brasileiros em defesa dos 
direitos e da autonomia da magistratura 
e do Poder Judiciário, defesa esta situada 
além do marco corporativo tradicional, 
limitado a questões previdenciárias e de 
vencimentos da categoria, para inscrevê-la 
no cerne do debate democrático.

Na lição clássica de Montesquieu, o 
Poder Judiciário é o terceiro dos poderes do 

Estado, a quem compete, primordialmente, 
o exercício da função jurisdicional, o que 
importa dizer que, diante da existência de 
uma lide, compete ao Estado-juiz substituir 
os titulares dos interesses em conflito para, 
imparcialmente, buscar a pacificação do 
conflito que os envolve, com justiça2. O 
Judiciário passou a ocupar posição de 
relevo com o advento da Constituição 
da República de 1988, que lhe conferiu 
disciplina em capítulo próprio (art. 92 
e seguintes) e alçou a inafastabilidade 
da jurisdição3 à qualidade de direito 
fundamental. O magistrado do século XXI 
é mais atuante, desfazendo-se da postura 
conservadora inerte, para sagrar-se como 
bastião na figura do grande equilibrador 
social.

Entre as inovações advindas da 
EC nº 45/2004 destaca-se a criação do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ (arts. 
92, I, a; 103-B, §§ 4º e 7º, da CRFB), com 
competência para efetuar o controle da 
atividade administrativa e financeira do 
Poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos juízes; a Súmula 
Vinculante (art. 103-A, da CRFB), que 
pode ser aprovada pelo Supremo Tribunal 
Federal, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos 
seus membros, após reiteradas decisões 

sobre matéria constitucional, cujo caráter 
vinculativo é idêntico ao da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade; e a Repercussão 
Geral, por devolver ao Supremo Tribunal 
Federal sua real função, qual seja, a de 
resolver questões efetivamente relevantes 
para a sociedade.  

A obra divide-se em 66 breves e 
ricos capítulos, dentre os quais podemos 
ressaltar: A Reforma do Judiciário e a Nova 
Magistratura; A Reforma do Judiciário – 
Contrastes e Confrontos; O Poder Judiciário 
no Novo Milênio: Realidade ou Fachada?; 
Democracia e Acesso à Justiça; entre 
outros. O autor aborda, ainda, questões 
em que a já citada reforma foi superficial 
ou omissa, como na opção pela instituição 
de ouvidoria judicial primordialmente 
repressiva (art. 103-B, §7º, CRFB) e no 
critério de escolha dos ministros do STF, 
respectivamente.

Pontofinalizando, a obra oferece 
contribuição ímpar para o estudo das 
diversas questões que circundam as 
alterações trazidas pela EC nº 45/2004, 
realizando, simultaneamente, uma 
abordagem crítica, ao tempo que, 
igualmente, promove sugestões com o 
intuito de  contribuir para a ampliação do 
debate em torno da reforma, tudo com o 
escopo de fortalecer a democracia.  

1  A EC nº 45/2004 contempla os pontos aprovados sem alteração na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porém, ainda há um conjunto de medidas 
que depende de nova votação na Câmara em razão de seu texto ter sido modificado no Senado. 
2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 134, 157.
3  Art. 5º, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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“

”
Agradeço o envio da publicação 

”TCMRJ: o novo servidor público”. 
Mais uma vez, as ações do Tribunal 
de Contas do Município registram, 
mediante o citado material, um 
valoroso benefício ao fortalecimento 
e consolidação do Estado Democrático 
de Direito no Brasil.

Ao parabenizá-lo pela iniciativa, 
apresento votos de continuado êxito 
em seu trabalho à frente dessa Corte, 
extensivos a todos do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Patrus Ananias
Ministro do Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome

Com meus cordiais cumprimentos, 
tenho a satisfação de receber um 
exemplar da publicação da Revista 
TCMRJ nº 37, Ano XXV, de janeiro 
de 2008, elaborada pelo Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Agradecendo a deferência da 
remessa, congratulo-me com essa 
Corte de Contas pela iniciativa em 
manter um instrumento de divulgação 
da qualidade que fomos obsequiados, 
estimulando a participação dos seus 
escritores e incentivando os mesmos 
na pesquisa e na discussão sobre o 
papel dos órgãos de controle.

Instrumentos como este, mesmo 
que não eliminem a prática da 

corrupção eventual, aliada a bons 
mecanismos de fiscalização, rigidez 
jurídica e o combate à impunidade, 
contribuem para evitar que um mau 
exemplo seja tolerado pela sociedade 
e vire prática comum.

Conselheiro José Carlos Pacheco
Presidente do TCE-SC 

Queria lhe agradecer, de forma 
muito especial, meu caro Presidente, 
pela remessa de um exemplar da 
Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, referente 
ao mês de janeiro de 2008, que folheie 
de imediato e pude sentir a obra que 
realiza,como Presidente dessa Alta 
Corte de Contas de nossa Cidade.

Em lhe felicitando por essa 
publicação, queria me associar às 
palavras que emitiu no Prefácio 
dessa  impor tante  publ icação , 
bem demonstrando a firmeza na 
condução dos altos interesses de sua 
Administração e do nosso Município.

Meu caro Ministro, com todo o meu 
respeito queria cumprimentá-lo pelo 
trabalho que realiza como presidente 
do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro e dizer-lhe da amizade 
que lhe devoto.

João Havelange
Le  President d’honneur - FIFA

 
Tem o presente a finalidade de 

acusar  o recebimento e agradecer o 
exemplar da Revista TCMRJ nº37 – 
janeiro de 2008, dessa Egrégia Corte.

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

Conselheiro Edson Simões
Presidente do TCM-SP

Cumprimentos  ao  quer ido 
amigo, os meus agradecimentos pela 
excelente Revista que me remeteu.

Fonseca Passos

Comunico recebimento da Revista 
TCMRJ nº 37 , do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 
Agradeço a gentileza da remessa e 
parabenizo pelo excelente trabalho 
desenvolvido.

Eduardo Gussem
Presidente da AMPERJ

Obrigado pelo exemplar da 
revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. Será 
muito enriquecedora a leitura do 

Registro com muita satisfação, o recebimento  
de atencioso cartão, juntamente com a edição  

de janeiro/2008 da Revista TCMRJ.
Cumprimentando-o pelas Palavras do Presidente, 

agradeço a gentileza e o destaque dado à homenagem 
que me foi prestada com o Colar do Mérito do Tribunal 

de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Senador  Marco Maciel
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exemplar que me foi presenteado.
João Carlos Saad
Presidente do Grupo Bandeirantes 

de Comunicação

Ao cumpr imenta r  V.  Ex ª . , 
agradecemos o exemplar da Revista 
nº. 37, Ano XXV, TCMRJ – O novo 
servidor público, ressaltando, na 
oportunidade, a importância desse 
relevante trabalho que aborda como 
tema principal os diversos aspectos do 
papel do novo servidor público e qual 
o seu compromisso com a sociedade 
que o compõe.

Deputado Edvaldo Magalhães 
Presidente da Assembléia Legislativa 

do Acre

Com as minhas cordiais saudações e 
em nome do Prefeito Municipal, Dr. Dário 
Elias Berger, confirmo o recebimento 
da revista em destaque. Agradecido 
pela gentileza de Vossa Excelência, 
manifesto meus sinceros cumprimentos 
pela qualidade da publicação, que será 
incorporada ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.

João Anderson Flores 
Secretário Municipal de Governo 

– Prefeitura de Florianópolis

Agraciados, uma vez mais, pela 
sua proverbial generosidade, desta 
feita, mercê da atenciosa lembrança 
de fazer-nos destinatários da magnífica 
publicação TCMRJ, de janeiro último, 
dessa acatada Corte de Contas, não 
só agradecemos a oportunidade de 
conhecer essa recente edição, que 
mantém o elevado grau de qualidade 
e a excelência dos assuntos nela 
abordados, como, ainda, congratulamo-
nos com o querido amigo pela intensa 
atividade que desenvolve à frente desse 
Tribunal, retratada, em parte, pelas 
matérias e ilustrações fotográficas, de 
elevado nível, nela veiculadas.

Ac e i t e ,  à  o p o r t u n i d a d e ,  o 
nosso fraternal abraço e o pedido 
d e  t r a n s m i t i r  e s s e s  m e s m o s 
a g r a d e c i m e n t o s  a o s  n o s s o s 

gratíssimos Sérgio Aranha e José 
Renato.

David Anthony Gonçalves Alves e 
Virgílio Alves da Silva

Corregedor e vice-corregedor do 
Detran

Honrado e lisonjeado agradeço a 
Vossa Excelência e amigo o envio da 
Revista TCMRJ.

A excelência dos artigos, os temas 
palpitantes, atuais e de interesse da 
Administração Pública demonstram 
que o Tribunal de Contas do Município 
efetivamente contribui para o grande 
objetivo da nossa pátria neste Século XXI, 
qual seja, a busca incessante da redução das 
desigualdades sociais e a materialização da 
dignidade da pessoa humana como bem 
maior do povo brasileiro.

O esforço do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, através 
da edição de periódicos, palestras, 
simpósios e conferências, não só no 
âmbito interno, mas também através 
da integração com outras instituições, 
demonstra de modo ímpar o caminho 
do aperfeiçoamento da cidadania 
que este Tribunal sob sua gestão tem 
buscado, solidificando cada vez mais a 
imagem dessa Corte de Contas.

José Arthur Diniz Borges  
Juiz Federal do 2º JEF – Niterói

Agradeço, reconhecidamente, o 
envio do exemplar da Revista TCMRJ, 
o qual irei ler com todo o apreço.

Lia Olema F. V. Jesus Correia 
Juiz Conselheiro – TC de Lisboa

Cumprimentando-o, acuso o 
recebimento e agradeço o envio do 
exemplar da Revista TCMRJ nº 37.

Informo que a citada publicação 
será encaminhada à Biblioteca para 
que passe a integrar o acervo de nossa 
Instituição, onde ficará a disposição 
dos membros do Ministério Público 
para consulta. 

Maria Cristina Palhares dos Anjos 
Tellechea

Pr o c u r a d o r a  d e  J u s t i ç a  – 

Coordenadora do Centro de Estudos 
Jurídicos

Agradeço a Vossa Excelência a 
gentileza da remessa da Revista desse 
Tribunal, nº 37.

Parabenizo-o pela concepção e 
detalhada edição, que evidencia 
a  impor tânc ia  dada  por  essa 
Administração a questões de relevante 
fator social.

Desembargadora Doris Castro 
Neves -  Presidente do TRT-1ª Região

A Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, contendo 
belas fotos, caprichado visual e 
importantíssimo material, acaba de 
ser recebida.

As palavras do presidente, os artigos 
assinados pelos Senhores Conselheiros, 
participação de funcionários, escritores, 
médicos, as homenagens prestadas a 
ilustres personalidades, o sucinto estudo 
sobre os Tribunais de Contas, prendem 
nossa atenção.

Cumprimentos a Vossa Excelência, 
e a todos os que participaram da 
Revista editada no mês de janeiro.

Conselheiro Eduardo Bittencourt 
Carvalho 

 Presidente do TCE/SP

Distinguido mais uma vez com o 
excelente número da Revista TCMRJ, 
cumprimento ilustre presidente e 
amigo pela memorável publicação.

Wander Arantes 
Conselheiro aposentado do TCM/GO

Tenho a satisfação de registrar o 
recebimento dos números 36 e 37 da 
Revista TCMRJ e de manifestar o prazer 
de ler uma publicação em que se percebe 
claramente o cuidado e o esmero tanto na 
elaboração dos textos e matérias quanto 
na composição gráfica da revista.

Francisco José Zanganelli 
Diretor de Pessoal da Câmara 

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

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

Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação com a sociedade.
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