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Conheça o  
Portal Nacional dos  
Tribunais de Contas

No endereço www.controlepublico.org.br, a socie-
dade, jurisdicionados e a União, e servidores terão 
acesso à:

Notícias de todos os Tribunais de Contas do Brasil•	
Calendário de eventos•	
Acompanhamento das ações de controle externo•	
Pesquisa de documentos em todas as Cortes de •	
Contas brasileiras
Rede de colaboração, entre outros•	

O Portal Nacional dos  
Tribunais de Contas 
visa a padronização 
e sistematização das 

informações para 
compartilhamento entre 
os Tribunais de Contas e 
o Governo, a divulgação 
do trabalho dos órgãos 
de controle externo e a 

promoção da publicidade 
e transparência da 

Administração Pública ao 
cidadão.

www.controlepublico.org.br
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enho refletido ultimamente 
a  respei to  da indevida 
conotação atr ibuída ao 

vocábulo privilégio, que, aplicado 
no sentido de garantia funcional, 
reveste-se de significado depreciativo. 
Penso, igualmente, como a deturpação 
semântica, verificada no senso comum 
— que entende o privilégio como 
vantagem indevida e abusiva —, é fruto 
da própria displicência, arrogância 
e desídia de certas autoridades, que 
confundem prerrogativas necessárias 
ao pleno exercício de suas altivas 
funções com regalias pessoais.  A 
Constituição Federal confere garantias 
para o exercício de determinados cargos 
públicos, justificadas para resguardar 
o desempenho de suas relevantes 
funções institucionais no contexto 
político-administrativo, tal como 
ocorre com os Magistrados, Membros 
dos Tribunais de Contas, Membros 
do Ministério Público e Ministério 
Público Especial junto aos Tribunais 
de Contas, Membros da Defensoria 
Pública e Membros da Advocacia 
Pública, dentre outras importantes 
carreiras  de Estado. Também os 
advogados gozam de prerrogativas 
que lhes são conferidas pela Lei nº 
8906/94 – Estatuto da Advocacia e da 
OAB. No entanto, quando a proteção 
à liberdade e autonomia — que, em 
última análise, é o que objetivam as 
garantias constitucionais — é usada 
de maneira inadequada, suspeita 
e comprometedora, desviada para 
benefícios próprios ou de terceiros, 
torna-se privilégio nocivo, devendo 
ser repelido pelos meios mais rigorosos 

para que a verdadeira origem e 
finalidade da prerrogativa não seja 
conspurcada e contaminada por tais 
abusos.

A exemplo da Magistratura e 
do Ministério Público, que têm nos 
Conselhos Nacionais de Justiça e do 
Ministério Público, respectivamente, 
o meio de coibir e limitar os eventuais 
excessos que venham a ser cometidos 
por seus membros, penso sobre 
a necessidade de promover uma 
reflexão séria, que considere a 
conveniência e a oportunidade 
de criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas, em razão 
da quadra institucional pela qual 
passam todos os Poderes e Órgãos 
no Brasil.

Determinadas Cortes de Contas 
têm vivido problemas desagradáveis 
com alguns de seus membros, cujas 
condutas que se lhes atribuem refletem 
direta e objetivamente na imagem 
pública da instituição, que deve ser 
preservada e protegida, com extremo 
desvelo, por aqueles que  as dirigem e 
integram seus Corpos Deliberativos, 
embora tão heterogêneos na sua 
composição, em virtude da formação 
multidisciplinar e da universalidade 
de sua origem, determinada por regra 
constitucional. 

N ã o  r a r o ,  q u e s t õ e s  d e 
natureza e interesse pessoais, 
que, eventualmente, alcançam 
conveniências de ordem política, 
ensejam reações e retaliações que 
só não aproveitam à sociedade 
e àqueles a quem temos o dever 
de proteger e prestar contas — o 
cidadão —, além de refletirem sempre 
negativamente em todo o Sistema 
Tribunais de Contas. Se estão a nos 
faltar a clareza e o discernimento 
necessários à importância de nossos 
ministérios, impõe-se às nossas ações 
o balizamento da ética e da legalidade. 
Desta forma, somos obrigados a 
reconhecer a imperatividade do 
controle, a cargo de um Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, e 
que ele venha em boa hora para alertar 
os que confundem predicamentos e 
prerrogativas com odiosos privilégios. 

E mais: que sua composição não venha 
a abrir espaço à ação de movimentos 
oportunistas, originários de grupos 
insatisfeitos, que se aproveitem para 
induzir  políticos  bem intencionados, 
mas desconhecedores da realidade dos 
Tribunais de Contas, a formatar um 
órgão que não cumpra devidamente 
sua destinação. Daí a importância 
da participação direta do Tribunal 
de Contas da União no processo e no 
desenvolvimento dessa medida, junto 
com os Tribunais de Contas.

As competências extraordinárias 
conferidas pela Carta Política aos 
Tribunais de Contas refletem a 
dimensão de sua importância 
social, exigindo que seus operadores 
correspondam a contento  às suas 
atribuições, de modo a alcançar 
seu sentido finalístico, que é o de 
assegurar a boa gestão e o trato zeloso 
dos dinheiros públicos à sociedade 
brasileira, cada vez mais atenta e 
consciente de seus direitos. Para que 
suas legítimas expectativas sejam 
atendidas, é preciso que nossas 
práticas sejam exemplares e que a 
cultura forjada pelos Tribunais de 
Contas tenha por paradigmas a ética,  
a seriedade e o respeito ao cidadão. 
Só assim seremos merecedores de sua 
imprescindível confiança, para darmos 
à letra da Constituição da República, 
com independência e altivez, a efetiva 
materialização pretendida na dicção 
dos artigos 70 a 75, e oferecermos ao 
povo brasileiro a proteção diligente 
de seus recursos, vislumbrada pelo 
Constituinte de 1988.

No entanto, as considerações aqui 
expostas não afastam a necessidade 
de exame acurado sobre outras 
questões no âmbito das Cortes de 
Contas, cujas soluções devem ser 
perseguidas por nós, seus integrantes, 
credenciados pela experiência e 
pelo conhecimento adquirido no 
exercício de nossas funções, visando 
ao aprimoramento do Sistema, 
a fim de que corresponda à sua 
merecida dimensão no contexto das 
instituições permanentes. 

Thiers Montebello
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Tribunais de Contas: o que é prioritário?
O conselheiro Fernando Bueno, do TCMRJ, propõe o 
debate dos critérios de seleção e nomeação de conselheiros 
dos Tribunais de Contas e apresenta alternativas que, no 
seu entendimento, mais se coadunam com os objetivos 
de moralidade e impessoalidade pretendidos.

Tribunais de Contas: comunicar é preciso
A  alarmante pesquisa da Universidade de Brasília que 
constata que metade dos entrevistados desconhece a 
atuação do TCU é analisada pelo presidente do TCE/BA, 
Manoel Figueiredo, em seu artigo.

Valores humanistas são essenciais
O acadêmico Arnaldo Niskier, citando o ex-ministro Reis 
Velloso, defende o conhecimento com valores humanistas, 
face ao desenvolvimento científico e tecnológico que 
avança velozmente .

Ongs
Presença constante na mídia nos últimos anos, o repasse 
do dinheiro público a organizações não-governamentais 
vem sendo debatido nos diversos segmentos da sociedade. 
A Revista TCMRJ consultou especialistas no assunto entre 
políticos, advogados, procuradores, tribunais de contas e 
diretores de associações, e apresenta um panorama das 
Ongs no Brasil. Suas origens e perspectivas, os desafios 
de aperfeiçoamento, o marco regulatório, as transferências 
de recursos, a contribuição, os convênios e a dificuldade 
de controle, entre outros assuntos correlatos podem ser 
conferidos nesta edição.

Um caso de amor com o Rio

Relembrando o Ministro Adhemar 
Amigo pessoal e admirador do homem público 
Adhemar Ghisi, o Ministro Luciano Brandão faz, 
em seu artigo, uma retrospectiva da vida do ilustre 
Ministro, citando trechos do discurso emocionado 
da filha Andréa, no  adeus  ao pai.

As medidas socioeducativas em meio aberto: 
aplicabilidade e participação dos municípios
A complexa problemática do menor no País é 
abordada pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e 
da Juventude do Rio de Janeiro, Marcius da Costa 
Ferreira, que considera que os jovens, futuro do 
País, merecem acreditar na “existência de esforços 
na construção de uma nova filosofia”.

O teste do bafômetro e a nova lei de 
trânsito: aplicabilidade e conseqüências
O alcance da nova lei de trânsito que altera dispositivos 
do Código Brasileiro de Trânsito, em especial o que trata 
do exame do bafômetro é esclarecida pelo procurador 
da República Bueno Freire de Carvalho Calabrish, em 
seu artigo.

Tropel dos bárbaros
O conselheiro aposentado do TCE/RJ, Humberto Braga,  
critica os que, em desrespeito à Carta Magna, defendem a 
punição antes do julgamento: “Crime tem que ter castigo 
com respeito à lei e sob a égide da democracia”.

A  p a r t i c i p a ç ã o  d o 
TCMRJ em eventos no 
Brasil e no exterior, as 
parcerias com diversos 
órgãos para realização de 
fóruns, jornadas, cursos e 
seminários, bem como  os 
acontecimentos ocorridos 
no período de junho e 
setembro deste ano estão 
registrados neste bloco.

No texto “Tião”, a atriz 
e escritora capixaba 
Elisa Lucinda declara 
ao padroeiro da Cidade 
do Rio de Janeiro, 
São Sebastião, seu 
incondicional amor 
pelo Rio.
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repasse do dinheiro público a instituições  
não-governamentais, denúncias sobre a má versação de 
recursos públicos e relações promíscuas de entidades 

privadas com o Estado tem sido tema constante na mídia nos 
últimos anos. A relação das entidades sem fins lucrativos 
com o Estado não é recente, assim como não são novos os 
problemas. 

Apesar da evidente importância social das ONGs, comprova-
se que nem todas possuem idoneidade financeira, administrativa, 
técnica e operacional para contratar com o Poder Público.

Os mecanismos de controle necessitam ser revistos e 
atualizados.

Por outro lado, encontra-se em desenvolvimento e 
aperfeiçoamento uma série de novas formas de ação e de 
modelos de gestão de índole colaborativa, envolvendo o Estado, 
as empresas e as entidades privadas não lucrativas, integrantes 
da sociedade civil.

A Revista TCMRJ entra nessa discussão enfocando o 
assunto que, em síntese, visa proteger a sociedade, o  
Estado e a grande maioria das ONG’s, que trabalham 
seriamente, garantindo transparência a esse  
processo.  
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Alexandre Ciconello*
Advogado e Assessor de Direitos Humanos do 
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos

Origens e Perspectivas 
das Ongs no Brasil

Mestre em ciência política, Alexandre Ciconello aponta 
a importância das Ongs na realidade brasileira e 
discute origens e influências na formação de diferentes 
organizações. 

1. INTROdUçãO

objetivo desse artigo é explorar as origens das ONGs (organizações não-governamentais) no Brasil e suas princi-
pais perspectivas de atuação. Para tanto, iremos utilizar alguns dados estatísticos produzidos pelo IBGE e pelo 
IPEA, assim como uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 

(ABONG) com sua rede de associadas.

2. A ORIGEM dAS ONGS NO BRASIl

Inicialmente, cabe dizer que o 
termo “ONG” surgiu no período 
pós Segunda Guerra Mundial, 

quando da constituição da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Algumas 
organizações internacionais como a 
Cruz Vermelha e outras começaram 
a participar do debate internacional 
no âmbito das Nações Unidas e 
foram chamadas como organizações 
não-governamentais, em um espaço 
formado por Estados nacionais.  

No Brasil, essa expressão só 
começou a ser usada pelas organizações 
da sociedade civil a partir da década 
de 1980, ainda durante a ditadura 
militar. Muito embora a ditadura 
tenha controlado e restringido a 
liberdade de expressão e de associação 
de indivíduos e de grupos políticos 
e sociais que criticassem o regime 
político autoritário, havia algum 
espaço de mobilização e de debate 
na base da sociedade brasileira. 
Esse espaço foi estrategicamente 
identificado e utilizado por milhares 

de organizações – formais e informais –, 
militantes, religiosos, intelectuais 
e movimentos sociais inspirados, 
principalmente, por referenciais 
teóricos e morais, como a Teologia da 
Libertação e o movimento pedagógico, 
criado pelo brasileiro Paulo Freire, 
chamado Educação Popular. A atuação 
era baseada em processos educativos 
junto a grupos populares com a 
finalidade de gerar emancipação e 
consciência  c idadã.  Educar  a 
população para a transformação social 
era o objetivo. Essa estratégia estava 
em sintonia com outro referencial, 
muito em voga entre os opositores 
do regime: a perspectiva do pensador 
marxista Antônio Gramsci, para quem 
a mudança só poderia ocorrer a partir 
de uma maior consciência de classe e 
das estruturas de desigualdade e de 
opressão a que estava submetida a 
maior parte da população brasileira.

Muito embora as experiências 
participativas com os segmentos 
populares fossem realizadas por uma 

pluralidade de sujeitos políticos (Ongs, 
movimentos sociais, sindicatos, etc), 
foram os setores progressistas da Igreja 
Católica, por meio das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) – grupos ligados 
às milhares de paróquias católicas 
espalhadas por todo o país – quem 
conferiram a esse movimento unidade 
e força política. Durante as décadas de 
1970 e de 1980, as CEBs constituíram 
uma tentativa de criar vínculos bem como 
fortalecer a autonomia e a organização 
de grupos e setores populares. As 
CEBs tornaram-se conhecidas por sua 
abordagem pedagógica que enfatizava 
a participação, a comunidade e ideais 
igualitários. Estima-se que no início 
dos anos 1980 existiam no Brasil cerca 
de 80 mil comunidades, reunindo 
aproximadamente dois milhões de 
pessoas (Viola & Mainwaring, 1987). As 
CEBs influenciaram a organização de 
trabalhadores em sindicatos e, no campo 
associativo, a constituição de inúmeras 
associações de desenvolvimento e de 
defesa de direitos.
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São essas organizações de defesa 
de direitos que se auto-intitularam 
como ONGs durante a década de 80. 
Essas primeiras organizações não-
governamentais foram respostas da 
sociedade ao fechamento de diversos 
espaços sociais e políticos no Brasil, 
como sindicatos, universidades e 
partidos. Essas organizações - pautadas 
pela luta pelos direitos humanos e 
pela constituição de novos direitos - 
buscavam encontrar formas inéditas 
de ação política e de sociabilidade, 
constituindo uma nova dimensão ou 
segmento na vida associativa brasileira. 
Além disso, essas Ongs faziam parte de 
redes de solidariedade internacional, 
formadas por agências de cooperação 
da Europa e da América do Norte, 
que garantiam a sustentabilidade 
financeira e política de suas ações.

A construção sócio-histórica 
do termo ONG no Brasil refere-se, 
portanto, às organizações constituídas 
principalmente nas décadas de 1970, 
1980 e 1990, tendo como principal 

perspectiva a defesa de direitos 
e a promoção do desenvolvimento 
sustentável, com eixo principal na 
redução das desigualdades. Parte do 
universo associativo brasileiro, as Ongs 
de defesa de direitos e desenvolvimento 
cada vez mais têm sido objeto de estudo 
por parte da academia, assim como 
atores constantes na cena política e social 
nacional e internacional. Essa ascendente 
visibilidade pública tem provocado 
inúmeros debates sobre a identidade, o 
projeto político e a contribuição dessas 
organizações para o aprofundamento da 
democracia brasileira.

Também chamadas de Ongs de “tipo 
histórico” ou “associativismo a serviço do 
movimento popular” (Scherer-Warren, 
2004, p.24), essas organizações são 
centrais na construção de valores, práticas 
e princípios ético-políticos democráticos 
e participativos neste país. Reproduzem 
matrizes discursivas de diversos 
movimentos sociais, especialmente 
o feminismo, o movimento negro, o 
movimento socioambiental. 

3. AS ASSOCIAçõES CIVIS NO BRASIl E AS ONGS

odemos usar vários conceitos 
para  def inir  a  categor ia 
“associativismo”.  Alguns 

autores consideram os sindicatos, 
partidos políticos, cooperativas e 
grupos informais como parte do 
associativismo brasileiro. Optamos 
por uma definição conforme sua 
delimitação jurídica. No Brasil, a 
figura associativa é definida no 
Código Civil e na Lei de Registros 
Públicos como uma pessoa jurídica 
de direito privado, institucionalizada, 
devidamente registrada nos cartórios 
de registro civil de pessoas jurídicas, 
constituídas livremente pela união de 
pessoas em torno de uma finalidade 
não econômica ou não lucrativa. É uma 
figura jurídica específica, com certos 
contornos e configurações conferidos 
pela nossa legislação. Em razão dessa 
precisão jurídica, podemos delimitar 
estatisticamente esse universo a partir 
de algumas variáveis e informações 
disponíveis no Cadastro Central de 
Empresas – Cempre, do IBGE.

Pesquisa recente produzida pelo 
IBGE e pelo IPEA (IBGE, 2008), em 
parceria com duas redes de organizações 
da sociedade civil, revela que em 2005 
havia 338 mil fundações privadas 
e associações sem fins lucrativos 
no país, empregando 1,7 milhão de 
pessoas, sendo que 79 por cento dessas 
organizações não possuíam sequer 
um empregado formalizado. Contudo, 
os dados apontam para uma imensa 
pluralidade e heterogeneidade desse 
universo associativo: igrejas, hospitais, 
escolas, universidades, entidades de 
assistência social, associações patronais e 
profissionais, associações de produtores 
rurais, entidades de cultura e recreação, 
meio ambiente, associações de moradores 
e organizações de defesa de direitos, entre 
outras. 

As ONGs representam uma pequena 
parcela do universo associativo brasileiro. 
Elas se distribuem basicamente em 
quatro categorias associativas:

- As associações voltadas para a 
defesa de direitos de grupos e minorias 

(6.276 associações, perfazendo 1,9% do 
universo associativo brasileiro);

- As associações de promoção do 
meio ambiente (2.562 associações – 0,8 
por cento);

- As associações voltadas para o 
desenvolvimento rural (1.752 associações, 
0,5 por cento) e;

- Outras associações voltadas para o 
desenvolvimento e a defesa de direitos 
(2.727 associações, 0,8 por cento).

Se analisarmos os microdados 
produzidos pelo IBGE/IPEA, iremos 
encontrar uma pluralidade muito 
grande de atuação dessas “ONGs”: 
associações de portadores de deficiência, 
associações indígenas, de defesa do 
consumidor, associações feministas, 
de trabalhadoras quebradeiras de coco, 
de diabéticos, de aposentados, centros 
de defesa dos direitos da criança e 
adolescente, associações de promoção 
dos direitos humanos, associações 
de defesa dos direitos homossexuais, 
de direitos dos idosos, e assim por 
diante.

P

Essas 
organizações 

são centrais na 
construção de 

valores, práticas 
e princípios 

ético-políticos  
democráticos e 
participativos 

neste país.
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A B O N G  r e a l i z o u  u m a 
pesquisa com a sua rede 
de organizações filiadas em 

2004. Das 262 organizações associadas 
quando da época de realização da 
pesquisa (segundo semestre de 2004), 
202 organizações responderam ao 
questionário enviado, ou seja, 77 por 
cento das associadas. 

A  A B O N G  c o n g r e g a  a s 
organizações de defesa de direitos e 
desenvolvimento que historicamente 
são consideradas como ONGs. Embora 
esse termo recentemente tem servido 
para classificar entidades de perfis 
muito diferentes, acreditamos ser 
importante destacar o campo político 
das ONGs de defesa de direitos que 
reúnem-se em torno da Abong. 

4.1. Qual a origem das 
organizações associadas à Abong?

As origens das organizações 
associadas à ABONG são múltiplas e 
diversas, contudo podemos verificar 
uma grande influência de grupos 
ligados a universidades, movimentos 
sociais, organismos das igrejas 
(especialmente da Igreja Católica) e 
grupos autônomos de profissionais 
liberais e cidadãos.

Algumas organizações originaram-
se de projetos iniciados dentro de 
universidades, outras foram criadas por 
grupos de professores universitários, 
alguns dos quais afastados da 
universidade pela ditadura militar. 
Aliás, a resistência de grupos civis 
contra a ditadura, pela defesa dos 
direitos humanos e restauração da 
democracia no país, foi a gênese de 
diversas organizações associadas. 
Algumas surgiram, após a anistia 
política em 1979, pela iniciativa de 
ex-exilados políticos.

Muitas  organizações foram 
constituídas por integrantes de 
movimentos sociais urbanos e rurais, 
militantes feministas, grupos de 
mulheres, ativistas do movimento 
negro. Alguns movimentos de bairro 
e grupos de moradores também 

constituíram organizações não-
governamentais. Outras associadas 
se originaram de demandas concretas 
de movimentos populares. 

Um outro grupo de entidades 
deve sua origem à iniciativa coletiva 
de profissionais liberais (grupos 
de advogados/as,  economistas, 
profissionais da saúde, educadores/
as populares). Algumas surgiram por 
meio da iniciativa ou da inspiração de 
alguma liderança. A partir da década 
de 1980, contudo, podemos observar 
a constituição de organizações a partir 
de outros grupos de cidadãos, ativistas 
e intelectuais organizados em torno 
de tradicionais e novas demandas 
sociais urgentes e mobilizadoras que 
começaram a se presentificar ou a 
ganhar contornos mais explícitos 
na realidade brasileira. Podemos 
mencionar o caso da epidemia 
da Aids, da situação de risco de 
crianças e adolescentes nas grandes 
cidades brasileiras, ou em razão 
de desequilíbrios ambientais, por 
exemplo. Uma associada declara que 
“surgiu como uma resposta comunitária 
às ausências de informações e 
políticas públicas sobre Aids à época 
de sua fundação”; outra associada, 
constituída em 1997, surgiu “a partir 
da confluência de estudos e pesquisas 
de seus fundadores e da percepção da 
falta de ações e reflexões específicas 
sobre o tema das masculinidades e 
suas interconexões. Originalmente, 
o tema central de trabalho era a 
paternidade na adolescência...”. As 
ações que deram origem à criação 
de uma associada ambientalista em 
1991 foram “o movimento em torno 
da criação do Parque Nacional de 
Chapada dos Guimarães, a luta pela 
não construção da Usina de Manso e 
contra a hidrovia Paraguai-Paraná”.

Contudo,  uma das maiores 
influências na formação do campo 
de organizações associadas à Abong 
foi a Igreja Católica, por meio da 
ação de suas Pastorais Sociais, CEBs 
e Dioceses. Podemos verificar que 
a Igreja Católica impulsionou tanto 

a formação de campos associativos 
mais antigos – ligados à educação, à 
saúde e à assistência social – a partir 
da concepção cristã de caridade, 
filantropia e ajuda aos necessitados, 
como a constituição de um campo 
de entidades de defesa de direitos, 
que tem como perspectiva de ação 
a construção de sujeitos políticos 
emancipados e autônomos.

A influência da Igreja Católica na 
origem de um número significativo de 
organizações associadas foi importante 
e ainda se faz presente por meio das 
pastorais sociais e de algumas dioceses, 
e através de organizações civis ligadas 
à Igreja, como a Cáritas. Contudo, nos 
últimos anos, lutas fundamentais das 
organizações que compõem hoje o 
campo político da Abong – como a 
descriminalização e legalização do 
aborto e o combate à homofobia e a 
qualquer forma de discriminação em 
razão da opção sexual –, encontram na 
Igreja Católica um de seus principais 
oponentes.

4.2. Quais são seus objetivos e 
perspectivas de atuação?

As organizações associadas à 
Abong se atribuem um papel político 
e estratégico delimitado: são atores 
a serviço da transformação social, 
da emancipação e da construção de 
uma sociedade justa e sustentável. 
Atuam na esfera pública e lutam para 
que todas as relações de poder sejam 
democratizadas em todos os níveis das 
relações sociais.

Ao analisar a missão e os objetivos 
das organizações associadas e suas 
perspectivas de atuação, devemos 
ressaltar que as palavras auto-
atribuídas carregam sentidos políticos, 
produzem e reafirmam identidades, 
gerando reconhecimentos recíprocos. 
Elas traduzem e são portadoras de 
determinadas visões de mundo que 
produzem reflexos concretos em 
práticas sociais, culturais e políticas.

Expressões como “desenvolvimento 
sustentável”, “participação cidadã” 

4. O PERfIl dAS ONGS ASSOCIAdAS à ABONG

A
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e “DHESCAs – Direitos humanos, 
econômicos, sociais, culturais e 
ambientais” - traduzem objetivos, 
desejos, bandeiras de luta, constituindo 
verdadeiros campos políticos com 
significados e práticas partilhadas por 
um amplo conjunto de atores sociais.

Podemos encontrar, após uma 
leitura analítica da missão das 
organizações associadas, alguns 
objetivos comuns: a promoção do 
desenvolvimento nacional (urbano, 
rural, regional) com sustentabilidade 
ambiental e equidade; efetivação dos 
direitos humanos e construção de 
novos direitos, incluindo a dimensão 
dos direitos sociais,  culturais 
e econômicos; fortalecimento da 
cidadania e da participação política 
de homens e mulheres; eliminação 
de todas as formas de discriminação 
e  v io lênc ia ,  espec ia lmente  a 
discriminação étnico-racial e de 

gênero; potencialização do processo 
de conscientização e autonomia dos 
setores populares da sociedade.

Esses grandes objetivos comuns 
se traduzem em ações e articulações 
políticas concretas. Cabe ressaltar que 
muitas vezes a própria movimentação 
social na qual as organizações 
associadas estão inseridas produz 
também outras formas de traduzir esses 
ideais, como a idéia de “radicalização 
da democracia” e a expressão “um 
outro mundo é possível”, que sintetiza 
em uma bandeira, uma pluralidade de 
experiências, práticas e sujeitos políticos 
que lutam por reconhecimento de suas 
identidades e por uma experiência 
humana que lhes garanta direitos, 
liberdade, justiça e igualdade.

A fim de se aproximar desse objetivo 
maior de transformação e emancipação, 
as organizações associadas utilizam 
várias estratégias de ação política, 

tanto com foco na própria sociedade 
civil (apoio e assessoria a grupos 
populares, trabalhos de educação 
popular, mobilização e articulação da 
sociedade civil, elaboração e difusão de 
pesquisa e estudos, desenvolvimento 
de projetos e ações inovadoras), como 
com foco no Estado (proposição de 
políticas públicas, controle social da 
gestão pública etc.).

Podemos considerar, portanto, que 
a prática política dessas organizações é 
formada por um tripé que alia:

o trabalho educativo na perspectiva •	
de formação política e mobilização 
social;
a produção e socialização de •	
conhecimentos e práticas; e
a  a tuação  sobre  o  Es tado , •	
especialmente visando influenciar 
as políticas públicas e exercer o 
controle social.

mbora seja uma inovação na 
construção da democracia 
brasileira, as ONGs de defesa 

de direitos vivem hoje um contexto 
de criminalização de suas atividades, 
assim como os movimentos sociais.

A sua crescente visibilidade pú-
blica aliada à luta por transformações 
sociais, como a preservação socioam-
biental, a luta contra o racismo e por 
políticas de ação afirmativa para a po-
pulação negra, a luta por uma reforma 
agrária, pelo direito dos povos indíge-
nas aos seus territórios, pelos direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres, 
por um modelo de desenvolvimento 
que não privilegie a concentração de 
renda e insustentabilidade ambiental, 
tem provocado uma série de reações 
conservadoras por parte da grande 
mídia e setores da sociedade.

Muitos defensores/as de direitos 
humanos no país têm sido ameaçados 
e processados por grandes empresas 
transnacionais ou até perseguidos por 
órgãos públicos, como recentemente 
ocorreu com o MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. O 

Ministério Público do Rio Grande do 
Sul pactuou uma resolução interna 
que tinha como foco extinguir o MST 
no Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, é importante resga-
tar o caráter democratizante e transfor-
mador das ONGs de defesa de direitos 
na realidade brasileira, a partir de suas 
origens e perspectivas de atuação: sua 
vocação pública e sua luta pela defesa 
e efetivação dos direitos humanos e 
a construção de uma sociedade mais 
justa e ambientalmente sustentável.

CICONELLO, Alexandre.  A partici-
pação social como processo de consoli-
dação da democracia no Brasil (paper)
Presente na Publicação: “From Poverty to 
Power: How active citizens and effective 
States can change the world”. Disponível 
em (http://www.oxfam.org/en/fp2p/case-
studies). Oxfam Internacional, 2008

CICONELLO, Alexandre. Novos Sujeitos 
na Cena Política: uma análise do perfil das 
ONGs de defesa de direitos e desenvolvimen-

to associadas à ABONG Presente na Publica-
ção: Ongs no Brasil: Perfil das Associadas à 
Abong. São Paulo: Abong, 2006.

IBGE. As fundações privadas e as-
sociações sem fins lucrativos no Brasil 
– 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.

SCHERER-WARREN, Ilse. Associa-
tivismo civil em Florianópolis da dita-
dura à redemocratização. In: SCHERER-
WARREN, Ilse; CHAVES, Iara Maria 
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p o r t a l  d e  c o n v ê n i o s 
do  governo  f edera l ,  de 
uso obrigatório  a  part ir 

de setembro,  sedimentará uma 
nova forma de relação entre a 
administração pública federal e 
as instituições que receberem ou 
vierem a receber recursos financeiros 
da União.

Trata-se de um avanço político 
s igni f ica t ivo .  Trans fer i rá  aos 
beneficiados com recursos federais 
a responsabilidade de consolidar 
um tipo de controle atualizado 
de todos os dados referentes aos 
recursos públicos envolvidos. 
Estados, municípios e ONGs  terão 
de alimentar o banco de dados do 
portal com o CNPJ ou CPF de cada 
instituição ou prestadores de serviços 
beneficiados com recursos ou que 
tenham realizado qualquer tipo de 
movimentação financeira ligada a 
convênios. Essa exigência reforça 
o processo de descentralização 

Portal modernizará 
sistema de convênios

Ministro Paulo Bernardo
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão

Significativo avanço político, o portal  de convênios possibilitará o controle atualizado de 
todos os dados referentes aos recursos públicos envolvidos e permitirá a qualquer cidadão 
acessar o banco de dados do portal, acompanhar em tempo real a execução de cada fase 
do projeto e,  denunciar possíveis falhas de execução. 

O
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descentralização administrativa, 
base do regime federativo

Po r  e s s a  r a z ã o  é  q u e  o 
processo de fiscalização realizado 
concomitantemente pelas partes 
envolvidas atende ao compromisso 
do administrador público com o bom 
uso do dinheiro público. Atualmente 
essa responsabilidade é  atribuição 
quase que exclusiva da União, 
a quem compete a fiscalização. 
Entretanto, a descentralização não 
vai onerar os concedentes com 
atribuições extras, uma vez que, 
ao alimentar o banco de dados do 
portal, a nova legislação os exime 
da obrigação de apresentar relatórios 
parciais, em papel, aos ministérios 
envolvidos.

Devemos ressaltar ainda que o 
portal de convênios registrará junto 
ao Sistema de Gestão de Convênios, 
Contratos de Repasse e Termos 
de Parcerias (Siconv) de todas as 
movimentações financeiras dos 
recursos da União, impedindo que 
empresas e instituições irregulares 
venham a  receber  novamente 
recursos públicos.

Desta forma, o portal reduzirá 
s u b s t a n c i a l m e n t e  d i v e r s o s 
p r o c e d i m e n t o s  b u r o c r á t i c o s 
q u e  a t r a p a l h a m  o  p r o c e s s o 
de f iscal ização e  l iberação de 
recursos,  mas sem flexibil izar  
o  cont ro le  dessas  verbas .  Ao 
contrário, a simplificação será 
acompanhada por mecanismos 
democráticos:  qualquer cidadão, 
direta ou indiretamente com ou sem 
interesse nos convênios, poderá 
acessar o banco de dados do portal, 
acompanhar  em tempo rea l  a 
execução de cada fase do projeto, 
e denunciar possíveis falhas de 
execução. 

Estimativas oficiais indicam 
que o custo médio de celebração, 
acompanhamento  e  pres tação 
de  contas  de  cada  convênio , 
independente de seu valor, é da ordem 
de R$ 100 mil, sem considerar os 
custos com o seu acondicionamento 
e armazenamento, razão pela qual 

não serão mais celebrados convênios 
com valor inferior a esse total. 
Entretanto, para não prejudicar 
municípios pequenos e obras de 
menor porte, os projetos poderão 
ser reunidos em um único processo 
de interesse coletivo até atingir ao 
montante mínimo exigido. Do total 
histórico de 32 mil novos convênios 
firmados todos os anos, espera-se 
que a exigência mínima do valor 
acarrete uma queda da ordem de 
50%, o que ajudará na redução do 
atual estoque de 92 mil processos 
de convênios ainda pendentes nos 
diversos ministérios. 

A s s i m ,  a l é m  d e  c o n f e r i r 
t ransparênc ia  aos  convênios , 
contratos de repasses e termos de 
cooperação firmados com recursos 
voluntários da União, o portal 
permitirá a integração dos dados de 
todos os convênios com os sistemas 
da Receita Federal, Previdência 
S o c i a l  e  t a m b é m  d a  C a i x a 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil, instituições financeiras que 
alimentarão o Sistema Integrado 
de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi) com dados 
relativos à aplicação dos recursos 
transferidos.

Em uma época em que a sociedade 
brasileira exige que o Estado reforce 
o combate às práticas abusivas de 
malversação de recursos públicos 
e garanta mais transparência às 
liberações de verbas federais, o 
portal  atenderá plenamente a esses 
anseios dos contribuintes. De certa 
forma, via portal eles também estão 
sendo convocados a participar da 
fiscalização.

Por tudo isso, podemos afirmar 
com segurança que o portal de 
convênios se transformará em 
uma das principais medidas de 
eficiência  da política nacional 
de redução da burocracia desde 
a  campanha  de  s impl i f i cação 
burocrática realizada pelo ex-
ministro Hélio Beltrão, da extinta 
pasta da Desburocratização, no 
governo João Figueiredo. ”

administrativa do país, desloca 
para todas as instâncias envolvidas 
a responsabilidade de zelar pelo 
bom uso dos recursos públicos e, 
em decorrência, reforça o regime 
federativo.  

A vocação ao federalismo no 
Brasil surgiu principalmente em 
decorrência das próprias condições 
geográficas do país continental. 
A  imensidão territorial obriga 
o s  d i r i g e n t e s  a  e n f a t i z a r  a 

“O portal 
permitirá a 

integração dos 
dados de todos 

os convênios com 
os sistemas da 

Receita Federal, 
Previdência 

Social e também 
da Caixa 

Econômica 
Federal e do 

Banco do Brasil.
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crescimento do chamado 
“Terceiro Setor” na década de 
90 criou novos desafios para o 

Estado brasileiro, quando consolidou-
se a idéia de que este último necessita 
de parceiros, com destaque para a 
área social, como forma de garantir a 
prestação de serviços a amplos setores 
da sociedade. Contudo, o aumento 
dos repasses de dinheiro público 
ao “Terceiro Setor” fez com que 
aumentasse também a necessidade 
de criação de instrumentos eficazes 
de controle da aplicação desses 
recursos. 

Criada com o objetivo de apurar 
os mecanismos de liberação, pelo 
Governo Federal, de recursos públicos 
para organizações não-governamentais 
– ONGs – e para organizações da 
sociedade civil de interesse público 
– OSCIPs, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Senado, chamada CPI 
das ONG´s, revelou, ainda em sua 
fase inicial, um quadro de controles 
fracos a respeito da atuação dessas 
entidades em cooperação com o Poder 
Público. 

Além do relatório contendo as 
conclusões do inquérito conduzido 

O

Marco regulatório e o desafio 
de aperfeiçoar o Terceiro Setor 

Senador Inácio Arruda*

Segundo o Senador Inácio Arruda, 
autor da proposta de marco 
legal da CPI das Ongs, houve 
unanimidade entre os senadores 
que a compõem ao apontar 
a necessidade da elaboração 
de um marco regulatório que 
contemplasse respostas aos 
principais problemas enfrentados 
no controle dos repasses públicos 
a ONG´s. 

OLHO

por esta CPI, os senadores que a 
compõem foram unânimes em apontar 
a necessidade da elaboração de um 
marco regulatório que contemplasse 
respostas aos principais problemas 
enfrentados no controle dos repasses 
públicos a ONG´s. Tal anseio, porém, 
não é restrito aos parlamentares, 
mas se estende a uma ampla gama 
de atores que atuam nas relações do 
Estado com entidades do “Terceiro 
Setor”. 

A proposta de lei decorreu, em uma 
primeira versão, da sistematização e 
do aperfeiçoamento de diversas 
regras a respeito de parcerias entre 
o Poder Público e entidades sem fins 
lucrativos, dispersas em várias espécies 
normativas (leis permanentes, lei de 
diretrizes orçamentárias, decretos, 
instruções normativas, portarias etc.). 
Foram incluídas as recomendações do 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
decorrentes de vários processos, 
bem como as propostas e sugestões 
formuladas pelos Senhores Senadores 
e Senhoras Senadoras membros da 
CPI das ONGs, pela Controladoria-
Geral da União, por representantes 
do Ministério Público e do Poder 

A intenção 
é proteger a 
sociedade, 

o Estado e a 
grande maioria 

das ONG´s 
que trabalham 
seriamente do 
mau uso dos 

recursos públicos, 
garantindo 

transparência a 
esse processo.  

“

”



11 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008

Executivo, ouvidos por essa Comissão. 
Também inclui propostas formuladas 
por representantes de entidades 
privadas sem fins lucrativos, por 
associações representativas do 
“Terceiro Setor”, por consultores e 
servidores do Senado Federal, por 
acadêmicos e por diversas outras 
personalidades e especialistas, 
inclusive participantes do Fórum 
sobre o “Terceiro Setor”, realizado em 
2006 pelo Senado Federal.

O eixo central da proposta é tornar 
transparentes, eficientes e eficazes as 
relações entre o Estado e as entidades 
do “Terceiro Setor” no tocante aos 
convênios, visando a um melhor 
atendimento das demandas sociais. 
Além disso, o projeto de lei torna mais 
rígidos os critérios para celebração 
de convênios. A intenção é proteger 
a sociedade, o Estado e a grande 
maioria das ONG´s que trabalham 
seriamente do mau uso dos recursos 
públicos, garantindo transparência a 
esse processo.  

Entre  os  principais  pontos 

*Servidor público e eletrotécnico, Inácio Arruda foi 
vereador, deputado estadual e deputado federal 
antes de ser eleito Senador pelo estado do Ceará. 
É líder do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no 
Senado, integrante do Parlamento do Mercosul

contemplados no anteprojeto de 
norma que apresentamos junto à CPI 
das ONG´s estão a obrigatoriedade 
de realização de um processo de 
seleção, na modalidade concurso, 
para escolha, pelos órgãos públicos, 
de projetos apresentados por ONG´s; 
a vedação a convênios com ONG´s 
que possuam menos de quatro anos 
de existência e funcionamento, 
comprovados mediante registro do 
estatuto em cartório;  a obrigatoriedade 
de as ONG´s a manterem pertinência 
temática com os projetos que se 
propõem a realizar; a ênfase no 
controle e na fiscalização preventiva, 
além da criação de  mecanismos 
processuais para aumentar o grau 
de efetividade da cobrança judicial, 
fazendo com que o dinheiro utilizado 
de forma indevida seja efetivamente 
ressarcido aos cofres públicos. 

A idéia é que o texto do marco 
regulatório para o “Terceiro Setor” 
funcione como um ponto de partida 
para o debate sério, maduro e decidido 
que se faz urgente empreender sobre o 

tema. Acreditamos ser essa a melhor 
forma de construir uma proposta 
legislativa que seja, de fato, uma 
contribuição do Senado Federal no 
sentido de prevenir possíveis abusos 
na gestão dos recursos públicos. 

O papel do Parlamento não deve 
estar limitado, neste caso, à pura 
investigação que aponta culpados; 
mas sim, estender-se na proposição 
de caminhos que venham a instituir 
mecanismos e instrumentos capazes 
de garantir eficácia, eficiência e 
economicidade à ação governamental, 
seja por meio do Estado ou de seus 
parceiros, conjugando dessa forma 
suas funções legislativa e fiscalizadora. 
Quando todos nos debruçarmos sobre 
a proposta é que realmente estaremos 
avançando no debate, de forma 
objetiva e produtiva.
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Sociedade Civil: entre a lei 
e os atos administrativos 
(Decretos, INs e Portarias)

Paulo Haus Martins
Advogado

M uito se  f a l a  ho je  do 
re lac ionamento  entre 
Estado e Sociedade Civil 

Organizada. As manchetes da imprensa 
dominante construíram certo ‘clima’ 
que dá aos cidadãos a convicção de 
que vivemos sob completa desordem 
e falta de lei.  Falar em ONGs hoje é 
quase como falar em criminosos e isso 
por conta de alguns poucos casos de 
denúncias de desvios, já assumidos 
como verdadeiros.

Dentre as confusões clássicas está 
a imprecisão quanto à delimitação do 
objeto de estudo.  Afinal de contas, 
as tais ‘ONGs’ confundem-se com as 
organizações meramente religiosas 
para as quais há denúncias de que 
os governos Garotinho e Rosinha 
teriam passado fortunas, por exemplo?  
Seriam ONGs as Fundações de apoio 
às universidades?  A CPI das ONGs, a 
título instrutivo, deixou de falar sobre 

ONGs desde seus primeiros momentos, 
e, após anunciar escândalos (que 
não se sabe precisar exatamente 
quais seriam) dedicou-se a investigar 
transferências financeira às fundações 
universitárias.  Há até proposições 
internas de alteração de nome de CPI 
das ONGs para CPI das Fundações 
de Apoio (Universitário).  Como 
resultado resta saber se precisamos 
realmente de mais lei, mais normas, 
mais controle, mais restrições, para dar 
conta dessa presunção de ‘homicídio 
sem cadáver’.

As dificuldades que hoje estamos 
vivendo são, inclusive, um contrasenso 
prático.  Historicamente a idéia de 
Estado congrega não somente o aparato 
formal do poder público, mas, também, 
a Sociedade Civil Organizada.  Essa 
idéia de Estado é coerente com as 
circunstâncias atuais do modelo estatal 
e das políticas sociais.  No Rio de 

Janeiro, por exemplo, de 58 (cinqüenta 
e oito) abrigos para população adulta 
em ‘situação’ de rua apenas 3 (três) 
são municipais, sendo que o restante 
é da rede filantrópica espontânea 
da Sociedade Civil.  Dizer que esses 
serviços, eminentemente públicos, 
sejam privados, é um contrasenso.  Pior 
é imaginar que nessas circunstâncias o 
aparato formal do Estado possa cumprir 
sua missão constitucional sozinho, 
sem a parceria com as iniciativas da 
Sociedade Civil.

Ou seja, até por motivos práticos é 
crescentemente necessária a parceria 
entre o poder público e as iniciativas 
da Sociedade Civil, mas não somente 
por esses motivos.

Para os advogados e organizações 
da Sociedade Civil há claro retrocesso 
em matéria normativa.  Os Tribunais 
de Contas espalhados pelo país e 
cada servidor público, mesmo sem 

INTROdUçãO
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competência de formulação legal, 
estabelece por motu propio controles a 
mais para a dita ‘falta de controle’, para 
a suposta ‘falta de lei para as ONGs’, 
e, como resultado, o relacionamento 
entre as entidades não governamentais 
e o Estado torna-se cada vez mais 
difícil.

Contudo, é preciso ter claro 

que, ao contrário do que se possa 
imaginar, esse relacionamento tem 
muito de normativo e tende a crescer, 
muito.  Para tanto, é necessário que 
o executor da lei e o controlador 
conheçam a lei que temos, com ela 
se satisfaçam e nela encontrem seu 
limite, que não tentem alterá-la por 
incompreensão de sua dimensão. 

Essa incompreensão, contudo, marca 
a história dos convênios e termos 
de parceria em nosso país.  É a 
história de leis que são reescritas 
e desconsideradas por Instruções 
Normativas, Pareceres, Portarias 
Ministeriais e Interministeriais, 
normas que precisam ser, portanto, 
profundamente questionadas.

omo defende Bobbio e a 
tese majoritária da doutrina 
internacional, o direito é hoje 

compreendido como um sistema.  Este, 
na era dos direitos cidadãos, do Estado 
democrático de direito, deve eleger 
princípios aos quais toda norma, para 
ser válida, deve se submeter.

Em primeiro lugar, é necessário 

dA NOVA CONSTITUIçãO fEdERAl E O PAPEl RESERVAdO à SOCIEdAdE CIVIl ORGANIzAdA

compreender que o escopo total 
do direito de um país se faz por 
várias normas, criadas em tempos 
distintos e, via de conseqüência, com 
intenções distintas.  Assim é o geral 
da legislação ordinária brasileira, 
constituída em tempo e com ‘alma’ 
distinta da Constituição Federal de 
1988.  Acrescente-se a isso a formação 

secular do funcionalismo público, 
especialmente marcada pela história 
autoritária em nosso país e disso 
veremos claramente que resulta um 
problema sistêmico.

Em seu  pr ime i ro  a r t i go  a 
Constituição de 1988 estabelece sua 
distinção essencial para a Constituição 
anterior, como se pode ver abaixo:

C

CF 1967

Art 1º - O Brasil é uma República Federativa, 
constituída sob o regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
§ 1º - Todo poder emana do povo e em seu nome 
é exercido. 

CF 1988

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:(...)
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.

Os destaques que fizemos acima 
são realmente expressivos.  Em 
1988 adotávamos a tese do Estado 
Democrático de Direito e o exercício do 
poder saía da esfera da estrutura formal 
do Estado, adentrando em outras 
esferas. Da participação direta do povo 
no exercício do poder a Constituição 
deveria determinar outros métodos, 
além do eleitoral.

É nesse diapasão que a Constituição 
Federal de 1988 determinou uma série 
de novos princípios. Alguns extratos 
da Constituição Federal demonstram 
claramente a vinculação do exercício do 
poder pelo povo por via das entidades 
da Sociedade Civil, como, por exemplo, 
os citados nos artigos 58, 60, 79, 82, 
194, 199, 204, 205, 227 §1º, entre 
outros. 

Pela letra da nova CF as iniciativas 
da Sociedade Civil Organizada que 
se relacionam com os fundamentos 

(ref. art. 1º CF 1988), objetivos (ref. 
art. 3º CF 1988) e princípios (ref. art. 
4º CF 1988) republicanos, além dos 
direitos e garantias fundamentais (ref. 
art. 5º e seguintes CF 1988), tiveram 
reconhecidas, formalmente, seu caráter 
público, em clara referência de que a 
Constituição Federal descreveu uma 
nova feição da esfera pública, não 
mais como uma prerrogativa exclusiva 
do aparato formal do Estado.  Essa 
tese, hoje majoritária na doutrina 
internacional, tem como um de 
seus grandes defensores Habermas, 
especialmente na obra ‘Mudança 
Estrutural na Esfera Pública’, publicada 
originalmente em 1962, por via da 
qual defende que a esfera pública 
seria distinta e muito mais ampla 
que o próprio Estado e que estaria 
redesenhando na sociedade ocidental 
do pós-guerra uma nova e mais radical 
dimensão da democracia.

A democracia deixou de ser o 
simples exercício da vontade da 
maioria, mesmo porque historicamente 
conflitam com esse conceito vários 
casos, como, por exemplo, a ascensão 
do nazismo ao poder pelo voto.  Regimes 
eleitorais não são necessariamente 
democráticos.  A democracia se 
circunscreve hoje, principalmente, 
no respeito aos diversos matizes que 
compõem a sociedade a garantia da 
expressão das minorias.  Daí porque 
a simples dinâmica eleitoral não é 
capaz de conter o conceito de Estado 
democrático, necessitando para tanto 
do Estado de direito.

Nessa nova configuração mundial 
se insere a Constituição Federal Cidadã, 
de 1988. De sua lógica de direito os 
‘conselhos’, anteriormente com funções 
meramente consultivas, passaram a se 
constituir em Conselhos de Políticas 
Públicas, com caráter normativo, 
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exercício democrático numa das 
maiores transformações estatais já 
operadas em nosso país e no mundo.  
O papel da atuação direta do Estado 
não é suficiente para dar conta de seus 
deveres constitucionais. O Estado, 
por norma constitucional, deve agora 
se relacionar com a Sociedade Civil 
Organizada para consolidar a nova 
idéia de democracia.

Vai daí que, tanto por termos práticos 
quanto por comando constitucional, o 
papel da Sociedade Civil Organizada é, 
no direito moderno, inter-relacionado 
com o próprio papel do Estado.

Não se trata de abrir mão do 
exercício direto das funções do Estado 
e muito menos de voltar a exercê-lo 
plena e isoladamente.  O comando 
constitucional moderno obriga o 
Estado, também, ao exercício partilhado 
quando a atividade se circunscreve nas 
bases da nova esfera pública, como hoje 

h i s t ó r i c o  d a s  r e l a ç õ e s 
‘contratuais’ (aqui citada 
latu sensu) entre aparato 

público e particulares vem sofrendo 
crescente intervenção e restrições 
legais .  Ao gestor  públ ico ,  na 
maior parte de suas atribuições, 
não há grandes possibilidades de 
discricionariedade.

Pelos  pr incípios  da  gestão 
pública moderna a transparência, 
a publicidade, é a força motriz.  
Desse princípio surge (e a ele se 
submete) a imperatividade da regra 
licitatória que, contudo, não é nem 
tão óbvia, nem obrigatória em todas 
as circunstâncias.

A licitação é a regra para a 
atividade direta, mas é imprópria 
à atividade partilhada. Por outro 
lado, não consegue suprir, e por 
vezes, até, conflita com as relações 
incorridas no campo da esfera pública 
habermasiana.

Assim é que coerentemente a 

própria Lei nº 8.666/93 descreve em 
seu artigo 1º os casos únicos nos quais 
a regra licitatória deve ser obedecida.  
A rigor do princípio da legalidade, 
que se circunscreve apenas ao inciso 
II do artigo 5º constitucional, não 
havendo ato de poder envolvido 
nem comando legal específico a 
administração pública deve obedecer 
aos outros princípios do artigo 37, 
somente.

É nesse sentido que a própria Lei 
nº 8.666/93 descreve reveladoramente 
em seu artigo 116 que aplicam suas 
normas ‘no que couber’ aos convênios 
e ajustes similares. Por ‘no que 
couber’ somente se pode inferir que 
essa lei, como um todo, não ‘cabe’ aos 
convênios.  Faz sentido.

Há de se notar que a Lei nº 
8666/93 limita-se a garantir aquilo 
a que se fundamentam as licitações, 
a seus objetivos.  Os objetivos 
da licitação são, a rigor da lei, o 
respeito ao tratamento equitativo 

entre os concorrentes e a obtenção 
da proposta mais vantajosa para a 
Administração i.  Disso se pressupõe, 
necessariamente, a existência das 
seguintes circunstâncias:
[1] concorrência;
[2] pessoas em Estado de igualdade 

para concorrer; e
[3] aquisição e vantagem para a 

Administração.
Nenhuma dessas circunstâncias 

subsiste num convênio regular, nem 
mesmo em sua execução.  Por convênios 
a Administração não ‘adquire’ nada. Não 
há concorrência em convênios regulares 
assim como não há possibilidade de 
infringência de isonomia. Sob esse ponto 
de vista seria aberrante tanto o concurso 
obrigatório de projetos, ou a licitação 
para celebração de convênios ou a 
obrigação de licitação em contratações 
por convênios.

Todavia, os convênios não foram 
criados em função da necessidade de 
atividade partilhada.

dOS CONVêNIOS

i Lei 8666/93 - Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração (...)

O

reconhecida.  Nesse campo, no qual o 
aparato formal do Estado é apenas mais 
um dos personagens, em igualdade 
de condições aos que se constituíram 
tendo por base o direito ‘privado’ 
civil, não é cabível aplicar a ortodoxia 
das distinções tradicionais do direito 
d’antanho (público x privado).

Assim, se o Estado deve manter 
estreitas e crescentes relações com as 
iniciativas da Sociedade Civil, quais 
os métodos que lhe reservou o direito, 
historicamente, para que tais relações 
se constituíssem?  Esse é o objeto de 
estudo próprio desse nosso texto.

O Estado, por norma constitucional, 
deve agora se relacionar com a Sociedade 
Civil Organizada para consolidar a nova 

idéia de democracia.

“
”
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Os convênios são um veículo 
antigo pelo qual órgãos públicos 
relacionam-se entre si.  A abertura 
desse veículo às relações entre poder 
público e iniciativas de direito privado 
são, de fato, o exercício histórico do 
arranjo possível em face da ausência 
de uma forma legal mais razoável.

Assim, o histórico legal referente a 
contratos e convênios foi distinto.  Os 
contratos administrativos sofreram 
no correr  do tempo crescente 
normatização válida (lei) de seus 
controles, mas os convênios nem 

tanto. Com o implemento crescente 
dos convênios os  órgãos de controle 
e administração demonstraram-se 
carentes de uma orientação que 
lhes fosse coerente à crescente 
n o r m a t i z a ç ã o  d o s  c o n t r a t o s .  
Supriram essa suposta ‘lacuna’ da 
lei as normas ‘marginálias’.  Vai 
daí que os convênios, aos quais 
a lei não dedicou maiores e mais 
detalhadas atenções, viveram nos 
últimos tempos regulados na prática 
entre Decretos, Portarias e Instruções, 
que confusamente acabaram por 

atribuir aos Convênios grande parte 
das restrições e controles que não 
lhes seriam próprios, que a própria 
lei entendeu não ser cabível.  Para 
motivar essas crescentes ‘restrições’ 
por regulamentação ‘marginália’ 
a administração argumentou seus 
próprios desmandos e descontroles, 
a utilização fraudulenta de convênios 
pela própria administração pública 
para evadir-se formalmente das regras 
dos contratos, e essa razão é tanto 
mais injusta quanto os efeitos que dela 
resultaram.

intenção clara do artigo 116 da 
Lei nº 8.666/93 é precaver o 
instituto convenial regular da 

prática atentória aos princípios gerais 
que regem a administração pública.  
Não foi esse o mote, contudo, da 
norma que mais marcou a prática de 
convênios nos últimos tempos.

Instituída em meio ao movimento 
da Reforma do Estado a IN-STN 01/97 
expressa por base de competência 
uma miríade de normas que não lhe 
concedem qualquer poder delegado a 
dispor sobre avenças públicas e muito 
menos a restringi-las.  Inobstante essa 
falta de competência, a Secretaria 
do Tesouro Nacional elencou por 
sua única vontade uma série de 

‘normas’ que passaram a subverter 
a dinâmica dos convênios a uma 
gestão meramente formal, eivada de 
restrições que a lei não prevê.  Por 
essa falta de competência, agride-se 
diretamente ao próprio princípio da 
legalidade, já que a lei, entendida na 
tese do Estado Democrático de Direito, 
não é a prerrogativa do poder, mas 
seu limite.

Pior do que a IN-STN 01/97 foi a 
influência das sucessivas interpretações 
dos pareceristas jurídicos dos 
diversos órgãos públicos. É popular 
a conclusão, por exemplo, de que 
convênios demandam contrapartida, 
de que convênios não suportam 
gastos de funcionamento interno, de 

que é impossível em convênios taxas 
administrativas, de que não é possível 
em convênios o pagamento de pessoal 
próprio ou de encargos trabalhistas.  
Nada mais impróprio ao ver da lei.

Ao se valorarem os pareceres sobre 
a IN-STN 01/97 que, por sua vez, já 
não contava com o suporte sequer da 
Lei nº 8.666/93, a prática diária da 
administração pública desconsiderou 
a hierarquia das normas, invertendo-a 
e atentando, contrariu sensu, a 
próprio princípio da legalidade, 
motivo recorrente e principal a que se 
socorrem.  Seria algo como “se falta lei 
para me obrigar, faço eu mesmo a lei 
que me convém”.

A IN-STN 01/97

itamos aqui o que entendemos 
por ‘impropriedades’, a título 
de exemplo, a interpretação 

corriqueira de que convênios não 
suportam gastos de funcionamento 
interno, de que é impossível em 
convênios taxas administrativas, de 
que é não é possível em convênios o 
pagamento de pessoal próprio ou de 
encargos trabalhistas.

É de se entender que, a princípio, o 
‘convênio’ é, apenas, uma modalidade 
formal, um dos veículos formais de 
avença pública.  Não se pode confundir 
o veículo com a avença em si.

Dessa maneira entende-se, por 
exemplo, que os convênios são a 

modalidade formal apropriada à 
subvenção, não se confundindo 
com essa.  Subvenção, a rigor da 
lei, circunscreve-se ao suporte de 
custeio de atividades/entidades 
existentes.  Assim, logo em nossa 
pr imei ra  cog i tação ,  todas  as 
restrições elencadas nos exemplos de 
‘restrições’, evidentemente padecem 
de propriedade e lógica.

Também, toda transferência 
de recursos públicos submete-se a 
rubricas tipificadas.  É a rubrica que 
determina a natureza do custo e a 
forma do gasto.  Em conformidade 
com a Lei nº 4.320/64, das únicas 
rubricas próprias às transferências 

conveniais sobressaem o ‘custeio’ e a 
‘inversão financeira’.  A natureza dos 
repasses para cobertura de despesas 
de custeio está prevista expressamente 
no artigo 12 (e parágrafos da Lei 
nº 4.320/64) como “dotações para 
manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis”.  Não 
se trata do custeio do próprio poder 
público, naturalmente, nem poderia, 
em qualquer hipótese sê-lo, a não ser 
que se admita a fraude à licitação, 
a tentativa infantil de dispêndio de 
verbas por terceiros interpostos.

dAS IlEGAlIdAdES CláSSICAS dA INTERPRETAçãO dA IN

A

C
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AOS CONVENENTES E ExECUTORES dE dIREITO PRIVAdO

á citamos aqui a limitação legal 
descrita no artigo 116 da Lei nº 
8666/93. Não há nele, contudo, 
uma só linha que descreva a 

necessidade de se proceder conforme 
a própria lei. Verdade é que esse 
artigo se refere a práticas atentatórias 
aos princípios da administração 
pública, mas o faz de forma genérica 
e principiológica, seguindo, inclusive, 
o claro norte que lhe concede o 
inciso precedente, no qual é citada a 
seqüência em certa e indeterminada 
‘legislação aplicável’.  A tal ‘legislação 
aplicável’, que se deixe claro, não pode 
se confundir com decretos (que é mero 
ato executivo e não é lei), portarias 
(que é ato executivo de menor calão, 
hierarquicamente inferior ao decreto, 
e que também não se confunde com 
a lei) ou instruções normativas (que 
é ato executivo de baixíssimo calão, 
e também, portanto, não se confunde 
com a lei).

Muito menos a tal ‘legislação 
aplicável’ pode se confundir com a 

resguardados pelo império da lei 
contra todo arbítrio.

Assim, é sempre inaplicável esperar 
que a IN-STN 01/97 seja passível de ser 
imposta a particulares, muito menos é 
de se esperar essa validade inconteste 
que lhe reserva modernamente o 
costume do funcionalismo público 
federal. Para que fique claro, que ser 
leia o seu preâmbulo, no que se baseia, 
verbis:

Instrução Normativa N.º 01, de 15 
de Janeiro de 1997.

Discipl ina a celebração de 
convênios de natureza financeira 
que tenham por objeto a execução de 
projetos ou realização de eventos e dá 
outras providências.

O Secretário do Tesouro Nacional, 
no uso das atribuições, que lhe confere 
a Portaria/GM nº 679, de 22.10.92, 
combinada com os artigos 155iii  do 
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 
de 1986 e 9º iv   do Decreto nº 1.745, de 
13 de dezembro de 1995, resolve:

iii    Art . 155. A Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuízo das atribuições conferidas à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
é competente para instituir formulários e modelos de documentos de empenho, liquidação e pagamento de despesas, e outros que se tornarem 
indispensáveis à execução orçamentária e financeira da União, bem como a expedir as instruções que se tornarem necessárias à execução deste 
decreto, visando à padronização e uniformidade de procedimentos.

ii Do ditado romano, em tradução própria: ‘de acordo com as palavras que se pronunciaram, assim é o direito’.

J
própria Lei nº 8.666/93, até porque, 
se confundisse com a própria lei e 
a redação teria de ser algo ao menos 
parecido com ‘conforme esta lei’ e não 
‘conforme legislação aplicável’. Ut 
lingua nuncupassit, ita ius est ii.

Em resumo, é inaplicável a Lei nº 
8.666/93 nos fatos e atos nos quais 
ela mesma claramente considera 
impossível ser aplicada.

Que não se fale, por outra via, em 
Instruções Normativas, que não passam 
de atos menores, administrativos, 
sequer emanados por autoridade 
competente a perfazer proposições 
legislativas.  Instruções Normativas 
são atos meramente executivos, 
internos, menores, submetidas e 
obedientes a atos administrativos de 
outrem que tenha sido empossado pela 
legitimidade eleitoral.  As instruções 
normativas são válidas e cogentes, 
mas somente internamente para a 
própria administração, inaplicáveis 
em qualquer caso para particulares 
que estão constitucionalmente 

iv DECRETO Nº 1.745, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995.
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da 
Fazenda, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da 
Fazenda, na forma dos Anexos I e II a este Decreto.
(...)
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
(...)
Capítulo III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
(...)
Seção II
Dos Órgãos Específicos Singulares
(...)
Art. 9° À Secretaria do Tesouro Nacional compete:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação 
da política de financiamento da despesa pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
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VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização 
e a padronização da execução da despesa pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de 
todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à 
tomada de decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XII - elaborar o balanço geral da União, as contas de que trata o art. 84, inciso XXIV, da Constituição e a consolidação dos balanços dos Estados, 
Distrito Federal e municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de Governo em assuntos de administração financeira e contábil.

A leitura do preâmbulo é tabular, 
não há uma, sequer uma linha 
que aponte a outorga, a delegação 
legal para o administrador possa 
delimitar a aplicação da própria lei. 
Para que não haja dúvidas que se 
leiam todas as normas descritas nesse 
preâmbulo da IN-STN 01/97 para se 
aperceber que o entendimento que o 
funcionalismo federal tem dado ao 
direito administrativo vem, há tempos, 
em preocupante rota de colisão com o 
princípio da legalidade.

Recentemente tivemos Decretos e 
uma Portaria Interministerial (127/08) 
que tentam regulamentar os convênios 
e demais avenças similares, mas 
que, a despeito de alguns avanços, 
não conseguem em justeza sobrepor-
se ao que já dispõe a lei e muito 
menos superam os entraves históricos 
representados pela IN-STN 01/97.

A submissão da aplicação das 
verbas de convênios aos parâmetros 
licitatórios e até ao pregão, por 
exemplo, é um grande equívoco, não 
somente por conta das incapacidades 
técnicas e jurídicas dos convenentes, 
mas até pela submissão imprópria de 
critérios de escolha baseados na lógica 
concorrencial, inaplicável ao convênio 

regular.  A lógica concorrencial é a que 
baseia a Lei nº 8.666/93 e essa aplica-se, 
somente, no que couber aos convênios 
e termos similares exatamente porque, 
quando regular, o convênio não pode 
ser objeto de lógica concorrencial.

Temos lei para regular as relações 
entre Estado e Sociedade Civil?

Sim, temos lei no Brasil. A lei que 
temos é suficiente a prevenir, fiscalizar, 
coibir e punir a fraude à licitação, 
aos atos atentatórios aos princípios 
constitucionais da Administração 
Pública.  Não precisamos de regras 
além da lei que já temos.

É suficiente a lei que temos, não 
somente pela Lei nº 8.666/93 ou as leis 
que instituem os Tribunais de Contas.  
Temos a Constituição Federal e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  Não é à toa 
que as fraudes já contam com o devido 
procedimento estabelecido por lei para 
punir seus infratores.  Casos como o 
desvio de recursos para a execução 
fraudulenta de aquisições de bens e 
serviços já podem e já são puníveis no 
Brasil, não precisamos de regras que 
impossibilitem os convênios.

Em segundo lugar temos também 
uma modalidade de avença mais 
apropriada a vincular as atividades 
partilhadas do Estado com a Sociedade 
Civil.  O Termo de Parceria instituído 
pela Lei nº 9.790/99 é um grande 
exemplo do esforço regulamentar válido 
de se estabelecer novos e adequados 
parâmetros a essa tendência.  Todavia, 
esse veículo, essa modalidade formal 
de avença ainda não é muito praticada 
no Brasil.

Infelizmente o resultado das 
iniciativas como a IN-STN 01/97 e da 
recente PI 127/08 tendem a estabelecer 
um risco sistêmico e a inviabilizar os 
convênios.  Não há, em nosso ponto de 
vista, possibilidade de institucionalizar 
políticas públicas eficazes sem a 
atividade partilhada entre Estado e 
Sociedade Civil e, se essa atividade 
tiver regras que as inviabilizem, ou 
bem essas regras serão descumpridas 
(ou ‘flexibilizadas’) ou se tornarão uma 
ameaça constante aos bons gestores e 
aos bons programas.

Já é sensível a recusa crescente das 
instituições da Sociedade Civil em ações 
conjuntas com o setor público e isso é 
muito preocupante, especialmente para 
o nosso projeto de democracia.

Não há, 
em nosso 

ponto de vista, 
possibilidade de 
institucionalizar 

políticas públicas 
eficazes sem 
a atividade 
partilhada 

entre Estado e 
Sociedade 

Civil.

“

”
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Um tema recorrente na mídia 
nos últimos anos tem sido 
os problemas e denúncias 

sobre a má versação de recursos 
públicos e de relações promíscuas 
entre entidades privadas (diga-se 
de passagem, com e sem finalidade 
lucrativa) com o Estado. Exemplos 
das questões levantadas faltam e 
claramente demonstram lacunas e 
fragilidades nos critérios e formas 
de acesso, uso e monitoramento de 
recursos públicos. Mas o tema de que 
tratamos foca-se na relação entre as 
entidades sem finalidade econômica 
– intituladas genericamente como 
ONGs – e o Estado brasileiro.

Na realidade, é preciso, primeiro, 
qualificar esse termo ONG, assim como  
entender “terceiro setor” como um 
conceito fantasia e não sinônimo de 
ONG. Ambos são termos políticos, que 
se popularizaram a partir dos anos de 
1990, mas que muito pouco expressam 
sobre a natureza e a diversidade 
de entidades do amplo campo das 

Recursos Públicos, Estado 
brasileiro e Sociedade Civil: 
uma contribuição da Associação 
Brasileira de ONGs (ABONG)

Diretora executiva da Associação Brasileira de Ongs – ABONG, 
Tatiana Dahmer Pereira defende que, primeiramente, é 
necessário que se faça a diferenciação entre “ONG” e “Terceiro 
Setor”, ambos “termos políticos”, mas com inspirações e 
origens distintas. Quanto à transparência, Tatiana acredita 
na atuação dos Tribunais de Contas não apenas como 
órgão fiscalizador mas, também, para o fortalecimento da 
“democracia brasileira, o sentido e a valorização do público”. 

Tatiana Dahmer Pereira 
Diretora executiva da direção colegiada da ABONG*

Organizações Sem Fins Lucrativos no 
Brasil. Para se ter uma idéia, em 2002, 
existiam cerca de 276 mil organizações 
classificadas como sem fins lucrativos 
no país. Mas, nem todas são “terceiro 
setor” e, certamente, poucas são 
ONGs. 

Embora as organizações sem fins 
lucrativos existam desde a República 
Velha e tenham sido primeiramente 
reguladas pelo Código Civil de 1938, 
o termo “terceiro setor”, vinculado à 
filantropia empresarial, aparece em 
terras nacionais nos anos de 1990 e 
dissemina-se, inicial e erroneamente, 
como sinônimo de ONG. Tem relação 
direta com o papel político dos 
investimentos empresariais destinados 
à chamada “área social”, como forma 
de construção de consensos em torno 
do papel empresarial no que se refere 
a sua responsabilidade social.

Enquanto este último inspira-se 
em uma proposição liberal, fundadora 
da organização democrática e da 
história de conformação da cultura 

cívica norteamericana – onde há 
hegemonia do Estado mínimo e cabe 
aos cidadãos “fazerem o que o Estado 
não faz” –, o termo ONG tem outra 
inspiração e origem. 

Este aparece no Brasil vinculado 
for temente  a  ent idades  então 
– por conta da ditadura militar – 
clandestinas, do campo da “esquerda”. 
Essas organizações, que não confiavam 
em um governo ditatorial, associavam-
se a movimentos sociais de base e 
construíam processos socioeducativos 
compromissados com o fortalecimento 
da cidadania ativa e a abertura 
democrática no país. 

O termo ONG, com a abertura 
democrática, se vincula, então, à 
percepção da centralidade e da 
primazia do Estado em assegurar 
direitos de forma universal e através 
de políticas públicas democráticas. 
Muitas vezes, essas entidades têm 
o papel de, através de práticas 
inovadoras, fortalecer movimentos 
sociais e de contribuir para formação 
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de lideranças e mesmo da população 
difusa, no que se chama de educação 
para cidadania ou educação não-
formal. Com metodologias bastante 
interessantes e diversas, as iniciativas 
no âmbito das chamadas ONGs trazem 
inovações e muitas vezes seus projetos 
acabam incorporados como políticas 
públicas. 

Neste sentido, vimos não ser 
recente a relação dessas entidades 
sem fins lucrativos com o Estado 
brasileiro, assim como não são novos 
os problemas presentes. Mas, na 
medida em que cresce a capacidade 
organizativa da sociedade e aumentam 
as entidades que visam, com as mais 
diferentes lógicas, acessar recursos 
públicos, avolumam-se as questões 
em torno, basicamente: (a) das formas 
de acesso aos recursos; (b) do padrão 
de relação para execução de projetos; 
(c) da prestação de contas sobre o 
uso de recursos públicos; (d) dos 
processos de monitoramento e de 
avaliação de impacto da ação pública 
implementada. 

Na realidade, esse debate emerge 
e ganha visibilidade apenas agora, 
mas está presente na pauta das 
organizações da ABONG e de outras 
organizações sérias há tempos. As 
entidades da ABONG, em sua maioria, 
recebem, desde a origem, recursos da 
chamada cooperação internacional1 
e sempre precisaram ter uma boa 
estrutura contábil-administrativa 
para a utilização de recursos externos, 
privados ou públicos. O mesmo ocorre 
com outras organizações sérias. 

Há, de fato, desafios colocados, 
principalmente no que se refere à 
gestão de recursos públicos pelas 
complicadas formas de relação 
existentes e pelas regras cada vez 
mais incoerentes, incongruentes e 
autoritárias que vêm sendo criadas. As 
formas jurídicas de repasse direto são, 
já há algum tempo, formas bastante 
burocratizadas, que não asseguram por 

si, a idoneidade na gestão de projetos 
e muitas vezes, inviabilizam o acesso 
democrático e transparente por parte 
de quem quer fazer um trabalho sério. 
É sempre bom lembrar que recurso 
público é de toda a sociedade e não 
de governo A, B ou C. 

Além disso, para o acesso hoje, 
aos recursos, parte-se da premissa 
da reforma do Estado, de terceirizar 
políticas públicas, tirando do Estado 
a responsabilidade pela execução de 
políticas. Muitas vezes, como é o caso 
dos convênios, tratam as organizações 
como se fossem “braços” do Estado e, 
para as entidades sérias, os critérios 
de acesso e uso dos recursos acabam 
por inviabilizar suas ações e mesmo 
funcionamento, considerando que 
não asseguram direitos trabalhistas 
nem recursos para a estrutura 
administrativa, que de fato é muito 
utilizada para gestão de projetos. 
Vale ressaltar que em contratos com 
empresas, isso é assegurado pelo 
Estado.

O que está em jogo não se limita 
apenas à regulamentação e ajustes 
jurídicos: na realidade, o que move os 
conflitos, denúncias e problemas são 
as diferentes formas de compreensão 
em torno do papel do Estado e das 
entidades da sociedade civil, e, em 
última instância, a compreensão 
sobre quais os sentidos de público que 
estão em disputa. Problemas no que 
se refere à prestação de contas acabam 
sendo o que mais aparece na mídia. 
No entanto, aparecem descolados 
de um complicado processo de 
acesso e de utilização dos recursos, 
onde o excesso de burocratismo 
cria graves lacunas e impulsiona a 
violação das regras. Muitas entidades 
sérias,  mesmo na relação com 
organismos públicos com técnicos 
competentes à frente, se vêem 
amarradas pelas regras, paralisadas 
em suas ações institucionais, cientes 
que, dar continuidade aos projetos 

no campo de regras existentes, 
significa expor-se a problemas 
futuros no campo da prestação de 
contas e da assunção de passivos 
trabalhistas e administrativos. No 
entanto, ainda que problemas de toda 
sorte apareçam na mídia, o debate 
existente não tem projeção na sua 
plenitude, resvalando, comumente, 
para uma permanente criminalização 
generalizante das entidades da 
sociedade civil. Os tribunais de 
contas têm um importante papel 
não apenas na fiscalização, mas em 
contribuir para um debate claro sobre 
a democracia brasileira, o sentido e 
a valorização do público, bem como 
novos procedimentos e formas de 
relação com o Estado brasileiro, por 
quem quer que seja. 

Numa democracia  bastante 
recente, frágil na efetivação de 
seus direitos, com fortes marcas da 
escravidão e comportando todo tipo 
de violação de direitos, é o momento 
de pararmos. Saindo da defensiva, 
precisamos debater com todos e todas 
a respeito dos problemas e mudanças 
necessárias à construção de um 
financiamento público, republicano, 
democrático, transparente e com 
controle social das ações da sociedade 
civil, que de fato têm relevância ao 
desenvolvimento socioeconômico 
sustentável e democrático do país. 

Apenas esse caminho é capaz 
de contribuir para a construção de 
uma nova cultura cívica e um olhar 
diferenciado, sem ter por base o 
preconceito do senso comum, sobre o 
diversificado e rico papel da sociedade 
civil brasileira. 

1 A cooperação internacional é uma articulação de organizações dos países centrais criada no pós-guerra, que, a partir de recursos e fundos 
públicos e privados, apóiam entidades dos chamados países do Sul, com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento. No entanto, 
assumem configurações e matizes ideológicas das mais diversas possíveis. 

* A ABONG, associação brasileira de 
ONGs, criada em 1991, articula 270 
organizações não governamentais 
atuantes com educação popular e 
práticas e metodologias inovadoras no 
campo da construção da cidadania. 
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O modelo das Organizações 
da  Soc iedade  Civ i l  de 
Interesse Público – OSCIP 

veio na esteira das iniciativas 
reformistas implementadas no 
Brasil especialmente a partir de 
meados da década de 90, tendo 
como documento paradigmático 
o Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado, de 1995.

2 .  Sua  l e i  de  c r iação  (Le i 
nº 9.790/99) é considerada um 
marco legal na disciplina jurídica 
das relações entre o Estado e a 
sociedade civil. Na gênese da lei 
está a preocupação em conferir às 
entidades privadas de interesse 
público agilidade operacional no 
relacionamento com o Poder Público, 
evitando entraves burocráticos, por 
vezes considerados excessivos. 

3. A criação do Termo de Parceria 
é uma das novidades da Lei. É por 
seu intermédio que se estabelece a 
vinculação entre a entidade privada 
e o Estado. O Termo de Parceria 

As Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(OSCIPs) e os limites impostos 
à Administração Pública

Ministro Ubiratan Aguiar
Tribunal de Contas da União

A entidade privada, ao firmar Termo de Parceria com 
a Administração Pública, deve ter ciência de que está 
administrando recursos públicos, verbas incluídas em lei 
orçamentária. Portanto, deve observar rigorosamente os 
princípios que informam a gestão da coisa pública.

é um instrumento de gestão que 
envolve a negociação de objetivos, 
metas e produtos entre as partes. O 
monitoramento das ações acordadas 
e a avaliação de seus resultados 
são feitos por uma Comissão de 
Avaliação, composta de comum 
acordo entre  o  órgão  públ ico 
parceiro e a Oscip, que verificará o 
desempenho global do projeto em 
relação aos benefícios.

4. A Lei foi concebida para 
facilitar a relação do Estado com 
a sociedade civi l ,  fornecendo 
condições para que esta atue, 
sem as amarras impostas ao Poder 
Público, em áreas de interesse da 
coletividade tendo como essência 
os princípios da transparência, da 
competição, da cooperação e da 
parceria propriamente dita. Para 
atingir tal intento, foi prevista 
a não submissão dessas OSCIPs 
aos ditames da Lei nº 8.666/93 
na execução dos gastos a serem 
realizados com recursos públicos.

Submissão das OSCIPs  
à lei nº 8.666/93

5. Um ponto polêmico da Lei  
nº 9.790/99 diz respeito ao comando 
contido em seu art. 14, que dispõe: “A 
organização parceira fará publicar, no 
prazo máximo de trinta dias, contado 
da assinatura do Termo de Parceria, 
regulamento próprio contendo os 
procedimentos que adotará para a 
contratação de obras e serviços, bem 
como para compras com emprego 
de recursos provenientes do Poder 
Público, observados os princípios 
estabelecidos no inciso I do art. 4º 
desta Lei [legalidade, impessoalidade, 
m o r a l i d a d e ,  p u b l i c i d a d e , 
economicidade e eficiência].”

6. Podem qualificar-se como OSCIPs, 
nos termos do art. 1º da referida Lei, as 
pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, desde que os 
respectivos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos pela mesma Lei.

1.



21 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008

7. Como tal, não estão inseridas 
entre os órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e 
indireta mencionados no caput do art. 
37 da Constituição Federal e, portanto, 
não estariam obrigadas à aplicação 
da Lei nº 8.666/93. Estariam, apenas, 
sujeitas a princípios que caracterizam 
a atividade do Estado, por força do art. 
4º, inciso I, da Lei nº 9.790/99. 

8. A referida Lei instituiu, nos 
termos de seu art. 9°, o Termo de 
Parceria que, como já dito, vem a ser 
o “instrumento passível de ser firmado 
entre o Poder Público e as entidades 
qualificadas como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das atividades 
de interesse público previstas no 
art. 3° desta Lei”. As OSCIPs atuam, 
portanto, como parceiras do Estado em 
atividades que atendem a interesses 
públicos, tais como: promoção da 
assistência social; promoção da cultura, 
da defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico; promoção gratuita 
da educação e da saúde, mediante 

atuação complementar à do Estado; 
promoção da segurança alimentar e 
nutricional; entre outras.

9. Ao firmarem Termos de Parceria 
com a Administração Pública, 
as OSCIPs passam a ter acesso a 
recursos públicos e daí vem a grande 
preocupação de que esses escassos 
recursos venham a ser utilizados da 
melhor forma possível, sempre em 
mente a indisponibilidade do interesse 
público e a transparência que devem 
estar presentes nas ações dos agentes 
do Estado. Essa preocupação passa 
pela estrita observância dos princípios 
constitucionais que informam a 
atividade do Estado. 

10. Nesse sentido, nas contratações 
realizadas com recursos públicos 
transferidos a essas entidades privadas, 
deve o administrador privado adotar as 
mesmas cautelas a que está obrigado o 
gestor público.

11. É notório que a iniciativa 
privada não se sujeita aos princípios 
que regem a licitação no setor público 
e muito menos está obrigada a aplicar, 
nas suas contratações, a Lei nº 8.666/93. 
Na seara privada impera a autonomia 

da vontade e, por isso mesmo, só não 
pode fazer o que a lei expressamente 
proíbe, ao contrário do administrador 
público que só pode fazer o que a lei 
determina.

12. No entanto, o particular, ao 
firmar qualquer instrumento com a 
administração pública, a exemplo 
de convênios ou, como no presente 
caso, Termos de Parceria, que lhe 
assegure transferência de recursos 
públicos, atua como se gestor público 
o fosse, assumindo todos os deveres 
e obrigações de qualquer gestor 
público e estando, como este, sujeito 
aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e 
aos demais comandos informadores 
da gestão da coisa pública, entre os 
quais destacamos o da licitação e o do 
dever de prestar contas, insculpidos 
no art. 37, inciso XXI, e art. 70, 
parágrafo único, da Constituição 
Federal, respectivamente.

13. Nesse sentido, os ensinamentos 
de Maria Sylvia Zanela Di Pietro 
(Direito Administrativo, Editora Atlas, 
13ª edição, p. 287), quando defende 
que os convênios não possuem o 

Na seara 
privada impera 
a autonomia da 

vontade e, por isso 
mesmo, só não 

pode fazer o que a 
lei expressamente 

proíbe, ao 
contrário do 

administrador 
público que só 

pode fazer o que a 
lei determina.

“

”
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recursos envolvidos:
“Essa necessidade de controle se 
justifica em relação aos convênios 
precisamente por não existir neles 
a reciprocidade de obrigações 
presente nos contratos; as verbas 
repassadas não têm a natureza de 
preço ou remuneração que uma 
das partes paga à outra em troca 
de benefício recebido. Vale dizer 
que o dinheiro assim repassado 
não muda a natureza por força 
do convênio; ele é utilizado pelo 
executor do convênio, mantida a 
sua natureza de dinheiro público.  
Por essa razão, é visto como 
alguém que administra dinheiro 
público, estando sujeito ao controle 
financeiro e orçamentário previsto 
no artigo 70, parágrafo único, da 
Constituição.” (grifamos)
14. Da mesma administrativista 

o entendimento abaixo, na defesa de 
que mesmo o particular, no exercício 
da função pública, está obrigado a 
realizar licitação quando da aplicação 
de recursos públicos:

“o procedimento administrativo 
pelo qual um ente público, no 
exercício da função administrativa, 
abre a todos os interessados, que 
se sujeitem às condições fixadas 
no instrumento convocatório, 
a possibilidade de formularem 
propos tas  dent re  as  qua is 
selecionará e aceitará a mais 
conveniente para a celebração de 
contrato”. 

Mais adiante arremata: 
“A expressão ente público no 
exercício da função administrativa 
justifica-se pelo fato de que 
mesmo as entidades privadas 
que estejam no exercício da 
função pública, ainda que tenham 
personalidade jurídica de direito 
privado, submetem-se à licitação”. 
(grifamos)
15. Assim, não se vislumbra 

motivo para que, na aplicação de 
recursos públicos alocados aos 
Termos de Parceria firmados com 
as OSCIPs, ainda que se trate de 
entidade privada, no exercício de 

função indiscutivelmente pública, 
não se proceda à licitação. Trata-se da 
única forma de se dar cumprimento 
ao que determina o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, que, em 
síntese, pretende possibilitar a todos 
os interessados, pessoas físicas ou 
jurídicas, a participação, em igualdade 
de condições, em todas as contratações 
realizadas pela administração.

16. Registrado esse entendimento, 
e não obstante obrigatória a licitação, 
há que se questionar qual norma 
deve ser adotada pelo administrador 
p a r t i c u l a r  n a  r e a l i z a ç ã o  d o 
procedimento licitatório. Aplicam-se 
as determinações contidas na Lei nº 
8.666/93 ou o regulamento próprio 
indicado no art. 14 da Lei n° 9.790/99? 
Em princípio, antecipa-se que deveria 
ser aplicada a Lei nº 8.666/93 e/ou 
a Lei n° 10.520/2002, ou outra que 
venha a ser editada acerca da matéria, 
explica-se.

17. Disciplina o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal que o 
procedimento licitatório será realizado 
nos termos da lei, como se vê 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, 
mora l idade ,  pub l i c idade  e 
eficiência e, também, ao seguinte:
....
XXI  -  ressalvados os  casos 

especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica 
indispensáve is  à  garant ia  do 
cumprimento das obrigações.”

18. Determina, ademais, o art. 
22, inciso XXVII, da Constituição 
Federal, “que compete privativamente 

à União 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, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, II.”

19. Diante do exposto, não há 
dúvida de que as licitações públicas 
só  podem ser  rea l izadas  nos 
termos de lei, em sentido estrito, 
especificamente aprovada para 
essa finalidade. Portanto, qualquer 
que seja o procedimento licitatório 
realizado, devem ser observadas as 
determinações contidas na Lei nº 
8.666/93 que regulamentou o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, 
como se encontra expressamente 
consignado na ementa da referida 
Lei, bem como as contidas na Lei n° 
10.520/2002:

“Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá 
outras providências.”
20. Cabe registrar que não há 

dúvida que poderá haver casos de 
entidades privadas que, por alguma 
razão, estejam impossibilitadas de 
aplicar, de forma plena, a Lei de 
Licitações. De toda sorte, a regra é 
a utilização da Lei nº 8.666/93 e as 
exceções devem ser devidamente 
justificadas para cada caso concreto.

21. Além do mais, o art. 116 da 
Lei nº 8.666/93 determina que são 
aplicáveis as suas disposições, “no que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes 
e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades 
da Administração”. Dessa forma, 
exercendo o particular a gestão da 
coisa pública, está obrigado, quando 
da aplicação de recursos oriundos de 
Termos de Parceria firmados com órgãos 
ou entidades vinculados à União, por 
expressa determinação constitucional, 
a realizar os procedimentos licitatórios 
fixados na multicitada norma.

22. Cabe registrar a edição, 
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em 08.08.2005, do Decreto n° 5.504 
estabelecendo “a exigência de utilização 
do pregão, preferencialmente na 
forma eletrônica, para entes públicos 
ou privados, nas contratações de 
bens ou serviços comuns, realizadas 
em decorrência de transferências 
voluntárias de recursos públicos da 
União, decorrentes de convênios ou 
instrumentos congêneres, ou consórcios 
públicos”. Por seu art. 1°, § 5°, “Aplica-
se o disposto neste artigo às entidades 
qualificadas como Organizações 
Sociais, na forma da Lei n.º 9.637, de 
15 de maio de 1998, e às entidades 
qualificadas como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, 
na forma da Lei n.º 9.790, de 23 
de março de 1999, relativamente 
aos recursos por elas administrados 
oriundos de repasses da União, em face 
dos respectivos contratos de gestão ou 
termos de parceria.”

23. O caput do referido art. 1° 
dispõe que “Os instrumentos de 
f o r m a l i z a ç ã o ,  r e n o v a ç ã o  o u 
aditamento de convênios, instrumentos 
congêneres ou de consórcios públicos 
que envolvam repasse voluntário de 
recursos públicos da União deverão 
conter cláusula que determine que as 

obras, compras, serviços e alienações 
a serem realizadas por entes públicos 
ou privados, com os recursos ou bens 
repassados voluntariamente pela 
União, sejam contratadas mediante 
processo de licitação pública, de acordo 
com o estabelecido na legislação 
federal pertinente.”

24. A mencionada norma vem ao 
encontro do entendimento de que 
a utilização de recursos públicos 
repassados às OSCIPs, em razão de 
Termos de Parceria, deve observar as 
disposições constitucionais e legais 
pertinentes, estando em perfeita 
sintonia com o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, e com a Lei 
n° 8.666/93. Decorrência natural, 
portanto, é o acolhimento do Decreto 
n° 5.504/2005 como norma aplicável 
à situação.

25. Nesses termos, verifica-se 
que esse Decreto disciplinou a forma 
como deve se dar o disciplinamento 
a ser levado a efeito pelas OSCIPs, 
previs to  no ar t .  14  da  Lei  nº 
9.790/99, tornando-se desnecessário 
que seja firmado entendimento 
acerca da submissão das OSCIPs às 
disposições das Leis n°s 8.666/93 e 
10.520/2002, haja vista ser o Decreto 

n° 5.504/2005 suficientemente 
claro1.

2 6 .  Po r  f i m ,  a p e n a s  p a r a 
argumentar, não se alegue que estaria 
havendo ingerência indevida do setor 
público nas atividades desenvolvidas 
pela iniciativa privada. Note-se que 
a entidade privada não está obrigada 
a firmar Termo de Parceria com 
a Administração Pública, mas ao 
fazê-lo deve ter ciência de que está 
administrando recursos públicos 
em sentido estrito, isto é, verbas 
incluídas em lei orçamentária. Dessa 
forma, deve observar rigorosamente, 
como todo administrador público, 
os princípios que informam a 
gestão da coisa pública, em especial 
o da legalidade, sob o ponto de 
vista formal e material. Não pode, 
por isso mesmo, dar aos recursos 
destinação diversa daquela fixada 
na lei orçamentária, sob pena de 
ser condenado à devolução das 
importâncias recebidas por desvio 
de finalidade; não pode, ademais, 
deixar de prestar contas dos recursos 
recebidos, por expressa determinação 
constitucional; como também não 
pode descumprir as Leis nºs 8.666/93 
e 10.520/2002, no que couber.

1 Embora o Tribunal de Contas da União tenha decidido pela não submissão das OSCIPs à Lei nº 8.666/93 (Acórdão n° 1.777/2005 – TCU – 
Plenário, DOU de 22/11/2005)

A utilização 
de recursos 

públicos 
repassados às 
OSCIPs, em 

razão de Termos 
de Parceria, 

deve observar 
as disposições 
constitucionais 

e legais 
pertinentes.

“

”
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Na I Jornada de Direito Administrativo Comparado, realizada na Emerj, nos 
dias 27 e 28 de agosto, a procuradora do Município do Rio de Janeiro, Vanice 
Lírio do Valle participou do Painel “Parcerias da Administração Pública e os 
Tribunais de Contas”. Metas, resistência ao novo, e riscos foram alguns dos 
pontos examinados por Vanice. Confira no texto abaixo.

velocidade nas transformações 
em todos os segmentos da 
vida humana – nas suas 

dimensões individual e social – tornou 
lugar-comum a referência à crise. O 
chamado permanentemente renovado 
à rearticulação de conceitos, de 
modelos institucionais, das formas de 
relacionamento individual e coletivo, 
encontra desdobramento numa 
retórica da crise, que por seu caráter 
desestruturante, incita a construção de 
um novo olhar sobre as matérias em 
relação às quais ela se tenha (real ou 

supostamente) instalado. 
No campo do direito especialmente, 

a crise se apresenta como um elemento 
de indeterminação que ameaça à 
pretensão de segurança – e nesse 
sentido se revela, quando menos, 
geradora de estranhamento, se não 
totalmente indesejável. Assim, o 
apontamento – real, ou não – de uma 
nova crise provoca a cunhagem de 
soluções, que pelo que representam 
de inovação em relação ao status 
quo, geram por sua vez uma reação 
de resistência, de inconformismo e 

invocação preferencial dos velhos 
modelos, que se apresentam mais 
sedutores posto que familiares.

Os novos desenhos institucionais 
são produto desse somatório de vetores 
de força – crise, terapia e resistência –; 
e ganham existência jurídica pela sua 
incorporação ao sistema normativo. 
Nem por isso lhes é dispensado lutar, 
depois de sua normatização, pela 
transformação em realidade, para 
concretizar na prática as promessas de 
resposta traduzidas na sua concepção 
teórica.

Terceiro Setor e Parcerias  
com a Administração Pública: 
Desafios ao Controle

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

A
1. CRISE COMO fATOR dE dESESTABIlIzAçãO – PRIMEIRA PROVOCAçãO à TERAPIA
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Assim se dá com o debate acerca 
da crise do Estado – recorrente, posto 
que dinâmicas são as expectativas que 
a sociedade deposita em torno desse 
arranjo formal do poder político. No 
último quartil do século XX, quando 
já afirmada a centralidade da pessoa 
humana como pilar inafastável das 
estruturas de organização formal do 
poder, a falência do keynesianismo 
e os limites ao financiamento dos 
Estados anunciaram a crise do 
modelo do welfare, e introduziram 
um novo elemento de instabilidade 
ao denunciar não se revelasse aquele 
arranjo político e de poder, apto a por 
si só, alcançar o objetivo primário 

da proteção material à dignidade da 
pessoa humana.

Como proposta terapêutica à 
crise daquele momento, sobrevém 
a concepção de um Estado que 
se reinventa pela rearticulação 
de e com os principais atores de 
regulação do convívio social na 
modernidade1, a saber, Estado, 
mercado e comunidade. Afinal, ação 
tão-somente de Estado e mercado na 
organização do convívio social, sem 
o concurso mais efetivo da cidadania 
nos temas que sejam públicos, jamais 
permitiria alcançar à sociedade justa 
e solidária vaticinada pelo art. 3º, I 
da Constituição Federal. 

Ganha corpo então a idéia de 
consensualidade, como “...tendência 
reequilibradora da afirmação imemorial 
da coerção...”2, consensualidade essa 
que se introduz na administração dos 
interesses públicos com o emprego de 
formas alternativas de coordenação de 
ações por cooperação e colaboração. 
Nesse momento, retorna ao cenário 
institucional a figura do Terceiro 
Setor como possibilidade de agregação 
de valor à complexa constelação 
institucional disponível para a 
realização das tarefas atinentes à 
viabilização de um convívio social 
comprometido com os direitos 
fundamentais.

r ise  do Estado,  terapia 
identificada com a necessária 
intervenção de novos atores 

no cenário da disciplina e expansão 
das potencialidades úteis do convívio 
social; eis aí um cenário propício a 
desafiar a contra-reação traduzida 
em resistência em relação aos novos 
modelos institucionais e de relações 
jurídicas que se possa utilizar para 
a concretização desse novo desenho. 
Afinal, se de um novo ator se cogita 
no cenário, significa dizer que a ele 
se reconhecerá um papel que em 
princípio, era de outrem – e essa é a 
mudança sempre mais controvertida.

No universo normativo brasileiro, 
as potencialidades da contribuição 
da comunidade no cumprimento dos 
misteres constitucionais era uma idéia 
presente desde o texto original da 

Carta de Outubro3, externada por uma 
preocupação em assegurar mecanismos 
de participação popular. A irradiação, 
todavia, do movimento de valorização 
da cidadania organizada como agente 
ativo na construção das condições de 
convívio, e a conseqüente revalorização 
das estruturas institucionais de 
organização do Terceiro Setor; essa 
despontou principalmente por 
ocasião da Emenda Constitucional 
nº 19, a partir do ambiente de debate 
reformista que então se estabelecera. 
Naquela ocasião, reformar o Estado em 
resposta às insuficiências do welfare 
era uma prioridade transnacional, 
já que essas deficiências estruturais 
não encontravam fronteiras. Nesse 
movimento, introduziu o Plano Diretor 
de Reforma do Estado o conceito 
de propriedade pública não estatal,  

“...constituída pelas organizações sem 
fins lucrativos, que não são propriedade 
de nenhum indivíduo ou grupo e 
estão orientadas diretamente para o 
atendimento do interesse público...”4. 
A transferência de atividades que, por 
não se situarem no núcleo estratégico 
do Estado, encontrassem melhor 
estruturação no regime de propriedade 
pública não-estatal se denominou 
“publicização”5, que traduz a idéia de 
traslação em favor do Terceiro Setor, 
de atividades que não envolvessem 
diretamente o exercício do poder do 
Estado, mas que presididas por um 
interesse que se reconhece público, 
estariam a merecer dele ainda o apoio 
e mesmo o financiamento. A essas 
atividades, cujo principal artífice não 
haverá de ser necessariamente uma 
entidade integrante do aparato estatal, 

C
2. TERAPIA E RESISTêNCIA: NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS dE dESENVOlVIMENTO 

dA AçãO PÚBlICA E A RESISTêNCIA AO NOVO

1 SOUZA SANTOS, Boaventura de. A reinvenção solidária e participativa do Estado. Seminário Internacional Sociedade e a Reforma do Estado [on 
line], disponível em <http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/reforma/seminario/Boaventura.PDF>, última consulta 
em 18 de agosto de 2008.
2 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo, 3ª ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 40-41.
3 Tenha-se em conta que o texto da Carta de Outubro apresenta a participação popular como mecanismo relevante à construção das escolhas 
públicas desde a sua formulação original, ao assentar no povo o fundamento do poder na República Federativa do Brasil (art. 1º, Parágrafo Único). 
Mais do que isso, essa mesma participação se apresenta como possível, ora numa perspectiva voltada mais especificamente ao controle (art. 37, § 
3º da CF), com o foco no acesso à informação e à reclamação; ora numa perspectiva da comunidade como agente executor de atividades específicas 
(arts. 194, 198, III e 204, II da CF).
4 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 43, disponível em <http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/
planodiretor.pdf>, última consulta em 18 de agosto de 2008.
5 “...Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante quanto, e que no entretanto não está tão claro: a descentralização 
para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, 
como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de “publicização”. Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado, p. 12-13, disponível em <http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>, 
última consulta em 18 de agosto de 2008.



26 setembro 2008 - n. 39   Revista TCMRJ   

O
N

G
s se reconhece ao contrário, não só 

espaço, mas preferência para a atuação 
do Terceiro Setor, através de estrutura 
que se denominava “organizações 
sociais”6.

Paralelamente – mas no mesmo 
contexto de fortalecimento da 
sociedade civil e de suas relações de 
parceira com o Estado – discutia-se no 
âmbito do Conselho da Comunidade 
Solidária um marco legal  que 
permitisse o máximo aproveitamento 
do potencial das entidades do Terceiro 
Setor7, a partir do pressuposto de sua 
capacidade de gerir projetos, assumir 
responsabilidades, empreender 
iniciativas e mobilizar recursos 
necessários ao desenvolvimento social 
do país8.

A normatização desses dois novos 
arranjos institucionais – organizações 
sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 
1998) e organizações da sociedade civil 
de interesse público (Lei nº 9.790, de 
23 de março de 1999) – vem à luz na 
seqüência dos esforços de estruturação 
das relações com o Terceiro Setor, 
reforçando a incorporação da idéia de 
que as parcerias se apresentem como 
um mecanismo útil ao atendimento ao 
interesse público9. Já as organizações 
não-governamentais clássicas, essas 
remanescem em franca expansão como 
força social organizada10, e mesmo 
como parceiras do Poder Público, 
ainda que sem um marco regulatório 

6 Embora se tenha associado às organizações sociais a idéia de transferência de uma atividade antes executada pelo Estado – com tradição, 
inclusive, de recursos materiais e humanos – fato é que essa “sucessão” não se constitui elemento essencial do novo modelo organizacional, que 
pode se apresentar como executor, parceiro de uma atividade que ainda encontre espaço na estrutura formal do poder público, ou mesmo como 
executora original de atividade que se possa qualificar como pública não-estatal.
7 O debate envolvia igualmente a percepção de que o marco legal então vigente das entidades de assistência, filantrópicas e afins, não se revelava 
suficiente a garantir a um só tempo, a necessária agilidade e coesão do sistema, e ainda a prevenção do uso menos ortodoxo dessa mesma 
qualificação.
8 Exposição de Motivos da Mensagem nº 876 de 23 de julho de 1998, que deu origem à Lei 9790/99, disponível em <http://www2.camara.gov.
br/proposicoes>, última consulta em 25 de agosto de 2008.
9 As alternativas de formação de relações de parceria com a Administração Pública, em verdade, prosseguem se multiplicando, dentro da 
perspectiva que é própria da pós-modernidade de um agir construído e legitimado pela consensualidade, o que favorece a formação de vínculos 
construídos a partir do ajuste de vontades. Assim, no plano das relações de cunho contratual que venha a travar a Administração, destacam-se 
ainda as parcerias público-privadas, disciplinadas pela Lei 11.079/04, que têm a mesma inspiração de construção de recíprocas relações de 
ganho entre Estado e iniciativa privada. 
10 A proliferação de ONG’s nos mais diversos segmentos – sejam aquelas destinadas à execução de atividades de interesse social, sejam as voltadas 
ao controle – é expressiva, sendo relevante o dado apontado pelo IBGE, de que em 2002, observados os critérios de localização no setor privado, 
ausência de fins lucrativos, institucionalização, auto-administração e voluntariado, alcançava-se a casa de 276.000 organizações registradas 
no Cadastro Central de Empresas – CEMPRE. (As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil 2002 – Relatório do IBGE, 
disponível em < http://www.abong.org.br/novosite/download/Fasfil%20-%20pdf.pdf> , última consulta em 3 de setembro de 2008).
11 O dado de realidade, a rigor, foi de tamanha importância, que determinou a revisão do voto original do Min. Eros Grau, que abrira divergência 
– concluindo pela inconstitucionalidade da norma – depois do voto do Min. Relator, Ilmar Galvão. Com as notícias das experiências concretas 
em andamento, trazidas no voto do Min. Gilmar Mendes, entendeu o Min, Eros Grau de rever sua posição anterior, indeferindo a liminar, para 
que de um juízo ainda preliminar, não decorresse um provimento jurisdicional que proscrevesse a possibilidade de adoção de um modelo 
institucional que, aparentemente, vinha se revelando concretamente útil.

específico, num contexto que combina 
louvores pelo seu caráter democrático, 
e denúncias quanto aos desvios no uso 
desse revestimento institucional. Não 
se pode ter, portanto, por pacificada a 
introdução dessas novas alternativas 
de articulação institucional para 
a ação pública; menos ainda por 
concluída a respectiva modelagem.

A figura mais inovadora nesse 
conjunto de formas institucionais 
– as OS’s, disciplinadas pela Lei 
nº 9.637, de 15 de maio de 1998 – 
foi prontamente objeto de controle 
concentrado de constitucionalidade, 
pelo ajuizamento da ADI 1923, em 
1/12/1998, ação abstrata à época 
aforada pelo PT e PDT. O feito, em 
mesa em 24/06/1999, foi objeto de 
pedido de vista do Min. Nelson Jobim, 
que trouxe a matéria de volta à pauta 
em 29/03/2006 – 7 anos depois. À 

“

”essa altura, deu-se o indeferimento 
da liminar, tendo em conta inclusive a 
experiência já consolidada nos estados 
de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Bahia, Sergipe, Distrito 
Federal e Espírito Santo, todas citadas 
no voto do Min. Gilmar Mendes11. 
Reforça-se assim a presunção de 
constitucionalidade da lei, premissa 
a partir da qual hão de partir as 
considerações que se desenvolve nesse 
estudo.

Diversos foram os eixos da crítica 
oposta à nova ênfase na construção 
de parcerias com a iniciativa privada, 
a partir de argumentos dos mais 
variados matizes – desde aqueles 
de cunho puramente ideológico, até 
os atinentes à pertinência cultural 
da idéia, apontada como própria 
de países detentores de outra 
historicidade, e por isso, de uma 

Organizações sociais 
e OSCIP hoje já se 
constituem uma 

realidade no campo da 
atuação estatal.
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12 O segmento correspondente da página do Ministério da Justiça apontava no dia 27 de agosto de 2008, 4681 (quatro mil, seiscentas e oitenta e 
uma) entidades qualificadas como OSCIP (disponível em <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ59319A86PTBRIE.htm>).
13 Vale citar novamente a revisão de voto, proferida pelo Min. Eros Grau na já mencionada ADI 1923, onde não obstante a “capitulação” ante a 
informação concreta de que várias eram as iniciativa em desenvolvimento em vários estados, o magistrado registra, e com ênfase, que não estava 
convencido pelas razões de ordem jurídica de sustentação do preceito atacado, trazidas à lume pelo Min. Gilmar Mendes. O que se pode concluir 
é que o modelo teórico, mesmo no âmbito do STF, e inobstante a negativa de provimento liminar na ADI, ainda não se tem por pacificado como 
possibilidade ex vi constituitionis.
14  Embora seja certo que a presença, quando menos das ONG’s, e também de entidades de assistência e filantrópicas – “antepassados” das OSCIP’s 
– não seja uma absoluta novidade no cenário nacional, fato é que as possibilidades do estabelecimento de relações formais com a Administração 
Pública, vinculadas a instrumentos jurídicos de determinação de metas e resultados, isso sim é realidade absolutamente nova, que não parte de 
qualquer acervo de conhecimento previamente construído e sistematizado, disponível ao Poder Público.
15 VALADÉS já advertia que os limites à elasticidade – e portanto, ao alcance do controle – já se punham evidentes quando não se revelaram aptos a 
prevenir as potalogias do próprio Estado de Bem Estar, especificamente a concentração de poderes no Executivo, a exacerbação da burocratização e 
da corrupção administrativa (VALADÉS, Diego.  El controle Del poder.  Buenos Aires-Mexico: Universidade Nacional Autônoma de México-EDIAR, 
2005, p. 112.

distinta vivência de associação de 
esforços entre Estado e sociedade. 
O transcurso de cerca de 10 anos 
da regulação infraconstitucional 
desses mesmos institutos evidencia 
que com toda a polêmica original, 
organizações sociais e OSCIP hoje 
já se constituem uma realidade no 
campo da atuação estatal12 que opera 
sob o signo da consensualidade e da 
articulação das forças sociais.

Desse dado empírico, o que se 
pode extrair é que a esfera do discurso 
teórico como elemento de legitimação 
das parcerias com o Terceiro Setor, 
não se mostrou pacífica13. Restarão 
então, ainda como fonte possível 
de um juízo de legitimidade dessa 
nova arquitetura institucional, as 
conclusões expendidas a partir da 
visão do controle. Se a avaliação 
das experiências em concreto, sob os 
prismas que são próprios à função de 
controle, se revelar positiva, ter-se-á 
nisso um importante fundamento de 
legitimidade da escolha de modelo 
de execução de atividades públicas 
não-estatais; por isso a relevância 
do estudo dos desafios ao controle 
trazidos por essa nova realidade.

Sublinhe-se que aquilo de que 
aqui se cogita é da legitimidade – 
e não da constitucionalidade do 
modelo; legitimidade essa, iluminada 
pelo princípio da eficiência, que 
pode se  ver  descaracter izada, 
caso o empirismo revele seja o 
modelo jurídico inadequado aos 
propósitos que lhe foram traçados. 
Legitimidade, que há de se firmar a 
partir das constatações empreendidas 
pelo controle – que no modelo 
constitucional brasileiro afere, em 

última linha, o adequado exercício 
do poder. A função administrativa, 
desenvolvida pelo ramo especializado 
de poder que lhe é próprio, ter-se-á por 
adequadamente exercitada a partir 
de um juízo positivo decorrente do 
exercício do controle, nas múltiplas 
matizes que a Constituição lhe defere 
investigar. Tem-se aí, portanto, a 
essência da relação de dependência 
entre os novos modelos de relação de 
parceria da Administração Pública 
com a sociedade civil e o controle: 
é no exercício desse último que se 
extrairão elementos que evidenciem 
o acerto na decisão pelo uso de novos 
modelos de articulação firmados 
com o Terceiro Setor em regime 
de parceira. Ou ainda, é o controle 
que pode revelar que essa nova 
arquitetura institucional se revela 
potencialmente boa – mas esteja a 
exigir aperfeiçoamentos no plano da 
aplicação prática.

Essa afirmação – que se pode até 
mesmo pretender classificar como 
um truísmo – se revela, todavia, 
prenhe de dificuldades. Afinal 
esses novos arranjos institucionais 
– OS’s, OSCIP’s e mesmo ONG’s – 
não se beneficiam da experiência 
já consolidada, como elemento 
a subsidiar o controle14.  Disso 
decorrem dois riscos distintos: que 
a sua implementação se dê num 
cenário de ausência de controle 
substantivo, à míngua de parâmetros 
que o possam orientar concretamente 
– e com isso, a perda de seu potencial 
legitimador da escolha da modelagem 
institucional –; ou ainda que essas 
mesmas experiências iniciais se 
firmem num contexto de excesso 

de controle, que pode asfixiar as 
possibilidades do novo desenho, 
e assim condená-lo ao abandono, 
não por deficiências intrínsecas, 
mas pela imposição quase que 
preventiva, de limites exagerados, 
como fraco substituto das ausentes 
técnicas próprias à sua supervisão. 

Tenha-se ainda em conta que 
a cultura do controle, que hoje 
é manejada no setor público, se 
desenvolveu tradicionalmente, no 
bojo de uma lógica que reconhecia 
em relação ao Estado um conjunto 
de funções de caráter eminente 
prestacional15 – seja nos tempos 
de inspiração liberal, seja na fase 
do welfare. Controlar atividade 
prestacional favorece,  por sua 
vez, a predominância da lógica 
economicista, do custo-benefício. 
Ocorre que a crise – que se pretende 
superar  com al ternat ivas  que 
envolvem uma atuação concertada 
entre Estado e sociedade –, vê no 
primeiro, não mais um provedor 
de prestações (ou, ao menos, não 
exclusiva ou prioritariamente), 
mas sim um estado reflexivo, que 
articula a solidariedade, otimizando 
o uso das próprias forças sociais 
na tarefa de consecução do bem 
comum, em tempos de pluralismo. 
Um Estado reflexivo envolve, no 
cumprimento de seus propósitos, 
outras estratégias de atuação capazes 
de gerar o convencimento e a adesão 
de outras forças. Essas táticas, 
por sua vez, não se subordinam, 
necessária ou exclusivamente, pela 
lógica do ganho financeiro, ou 
do equilíbrio custo-benefício. Da 
mesma forma o Estado-fomento, que 
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segmentos sociais ou econômicos, 
introduz outros  e lementos  de 
aval iação e  controle ,  que não 
se têm ainda sedimentados na 
própria sistematização teórica 
desse campo do conhecimento16. 

16 Destaque-se que particularmente na atuação no campo do fomento, à associação Administração Pública, pode se somar a transferência de recursos 
públicos como técnica de concretização desse mesmo estímulo – o que decerto envolve novos parâmetros de avaliação no que toca a uma atuação 
que é de conjugar retorno financeiro razoável, mas, igualmente, atingimento do propósito de estímulo à concentração de atividades ou investimentos 
em um determinado segmento. (OLIVEIRA, Gustavo Justino.  Gestão privada de recursos públicos para fins públicos: o modelo das OSCIP.  in  _____. 
(coord.). Terceiro Setor, Empresas e Estado. Novas fronteiras entre o público e o privado.  Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 213-259).
17 SOUZA SANTOS, Boaventura de.  A reinvenção solidária e participativa... p. 8.
18 BUGARIN, Maurício Soares, VIEIRA, Laércio Mendes, e GARCIA, Leice Maria.  Controle dos gastos públicos no Brasil. Instituições oficiais, controle 
social e um mecanismo para ampliar o envolvimento da sociedade.  Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, p. 14.
19 SOCZEK, Daniel. ONG’s e democracia. Metamorfoses de um paradigma em construção. Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 164-165.
20 É de BENTO a associação ainda da noção de comunidade àquela de uma sociedade que busca, ao mesmo tempo, forjar uma identidade coletiva e 
definir necessidades comuns, tudo sem perder de perspectiva a necessidade de preservação desse espaço plural de manifestação (BENTO, Leonardo 
Valles. Governança e governabilidade na Reforma do Estado: entre eficiência e democratização.  São Paulo: Manole, 2003, p. 120).
21 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil.  Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004, p. 35.

Mal desenvolvido o controle, 
pode ver-se privada a Administração 
Pública – e numa dimensão mais 
d i la rgada ,  a  soc iedade  –  dos 
elementos necessários à avaliação 
do  acer to  da  ação  con jugada 
de Estado e Terceiro Setor. Mal 

esclarecido o objeto do controle, 
tem-se um estado de incerteza que 
pode determinar, do ponto de vista 
prático, uma constrição forte, se não 
total, nos potenciais de utilização 
dessas mesmas parcerias com a 
Administração Pública. 

3. TERCEIRO SETOR E SUAS POTENCIAlIdAdES dE CONTRIBUIçãO: 
EfICIêNCIA dE ExECUçãO E dEMOCRATIzAçãO dA AçãO PÚBlICA

de SOUZA SANTOS17 o 
inspirado relato comparativo 
d a s  c i r c u n s t â n c i a s 

determinantes do ressurgimento do 
Terceiro Setor, nos países centrais 
e nos periféricos, enfatizando que 
enquanto naqueles primeiros o 
fenômeno se relacionava com a crise 
do Estado-Providência e a retração de 
políticas progressistas associadas aos 
direitos econômicos e sociais; nos 
países periféricos o fenômeno está 
mais associado a uma canalização de 
recursos e ajuda de parte dos países 
centrais, interessados na formação 
de mercado através do provimento 
de serviços básicos que o Estado não 
está ou não esteve em condições de 
prestar.

I n o b s t a n t e  o s  d i s t i n t o s 
condicionantes históricos, fato é 
que a abertura de espaço, no que 
toca aos desafios da ação pública em 
favor do terceiro setor, tem em conta 
as potencialidades subjacentes ao 
princípio da comunidade, destacadas 
pelo sociólogo português: cooperação, 
solidariedade, participação, equidade, 
transparência, democracia interna. 
Busca-se, portanto, a consolidação de 
um grau de cooperação entre Estado 
e sociedade que permita um melhor 
aproveitamento dos recursos públicos 

a partir da potencialização de esforços 
da sociedade organizada, chamada a 
contribuir ao desenvolvimento das 
atividades públicas não-estatais.

Observe-se que a convocação do 
Terceiro Setor ao desenvolvimento 
de parcerias constitui um passo 
adicional em relação à idéia primeira 
de participação popular; um estágio 
mais  avançado no sentido da 
organização da cidadania ativa. Isso 
porque, caracteriza as entidades 
do Terceiro Setor expressarem uma 
institucionalização dessa mesma 
cidadania, que por essa estruturação, 
pode vir a exercer um papel ativo 
na produção do conhecimento e na 
democratização das informações. 

Essa  incorporação de  uma 
cidadania ativa, institucionalizada no 
processo de deliberação democrática, 
apresenta ainda, como ganho, a 
possibilidade de superação das 
fragilidades que são próprias à ação 
cidadã meramente voluntarista, que 
tem na sua sustentabilidade o maior 
desafio18. Mais ainda, contribui a 
institucionalização do Terceiro Setor, 
e o desenvolvimento de relações de 
parceria com o Estado, para a ampliação 
e aprofundamento do conceito de 
esfera pública19, enriquecendo um 
debate orientador das escolhas 

igualmente públicas, que não mais se 
podem conceber monopolizadas pelo 
Poder Público, a quem igualmente não 
se segue reconhecendo, em tempos 
de pluralismo e multiculturalismo, 
a condição de única estrutura 
institucional apta ao reconhecimento 
do que seja interesse público20.

Tenha-se ainda em conta que 
a institucionalização do Terceiro 
Setor milita em favor da superação 
de um limite inerente à pura e 
simples participação cidadã; a saber, 
a assimetria de informações existentes 
entre as instâncias burocráticas 
e aquelas detidas pela sociedade 
civil21. 

A incorporação do Terceiro 
Setor, como ator no cenário de 
desenvolvimento da ação pública, 
é de se dar portanto, não só na 
condição de eventual executor 
de atividades identificadas como 
públicas não-estatais, mas também – 
e principalmente – como interlocutor 
no processo, que necessariamente há 
de ser dialógico, de identificação das 
mais adequadas linhas de ação no 
enfrentamento dos problemas cada 
vez mais complexos da gestão do 
convívio social. 

O estímulo à participação cívica 
nas deliberações relacionadas à eleição 

É
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22 LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração Pública e sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006, p. 183-184.
23 FRANCO, Augusto de. A reforma do estado e o terceiro setor: cinco perguntas preliminares, uma pergunta fundamental e uma nota. Seminário 
Internacional Sociedade e a Reforma do Estado [on line], disponível em <http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/reforma/
seminario/AugustoFranc_.PDF>, última consulta em 26 de agosto de 2008.
24 É possível que a pouca experiência com esse tipo de organização institucional tenha determinado uma postura de maior cautela no que toca do 
desenvolvimento das atividades de parceria, e portanto, o silêncio no que toca a mecanismos formais de partilhamento da formulação das escolhas 
públicas. A inclusão, todavia, do Terceiro Setor, no grupo de formuladores de agenda, e de possíveis contribuintes ao processo de formulação de 
política públicas, essa é providência que prescinde de preceituação, e decorre do jogo natural de forças sociais.
25 “O Estado não deixará de controlar a aplicação dos recursos que estará transferindo a essas instituições, mas o fará por meio de um instrumento 
inovador e mais eficaz: o controle por resultados, estabelecidos em contrato de gestão.” Cadernos MARE de Reforma do Estado – Organizações Sociais, 
Caderno 2, p. 15, disponível em <http://www.reformadagestaopublica.org.br/>, última consulta em 25 de agosto de 2008.

4. CONTROlE POR PROCESSOS E CONTROlE POR RESUlTAdO: UMA fAlSA dICOTOMIA, 
E A SUPERAçãO dE UMA CRÍTICA EM fAVOR dA MAIOR ExTENSãO dO CONTROlE

e concretização de políticas públicas 
aptas a responder às demandas sociais 
multiplicadas pelo pluralismo e pela 
complexificação da vida e das relações, 
se constitui em traço caracterizador 
da nova gestão democrática, que se 
revela, na lição de LEAL22, “...fundada 
numa ética discursiva que estabelece a 
justificação das normas de conduto da 
vida dos cidadãos e do Estado a partir 
do acordo racional daqueles que estão 
sujeitos a elas...”. 

Tais relações de colaboração – 
assinala FRANCO23 – geram efeitos 
inclusive no plano da boa governança 
e do desenvolvimento econômico, 
pelo que proporcional de capital 
social, assim compreendido como os 
graus de associacionismo, confiança 
e cooperação desenvolvidos numa 
sociedade democrática organizada do 
ponto de vista cívico e cidadão. 

Impõe-se registrar, todavia, que a 
modelagem legislativa das relações 
possíveis entre Estado de um lado, 
OS e OSCIP de outro, tem em conta 
tão-somente o braço de execução 
das atividades reputadas públicas 
não-estatais,  sem considerar a 
possibilidade de participação dessas 

“

”

mesmas entidades, no plano da 
formulação de políticas24.  Nem 
por isso, é de se deixar de ter em 
conta, quando se reflete sobre 
características que se possa ou 
deva reconhecer no exercício do 
controle em relação a esses parceiros 
institucionais, seja possível em 
futuro próximo a sua inserção no 
plano da formulação das escolhas 
públicas.

No que toca às ONG’s então, em 
plena anomia, a oportunidade de 
contribuição ao processo de escolha 
pública se concentra principalmente 
no plano da formação de agenda, 
como grupo de pressão – e com 
isso, eventualmente, deixa o poder 
de se beneficiar, quando menos, do 
possível enriquecimento ao processo 
de deliberação que a ampliação 
inclusive do grupo de interlocutores 
poderia determinar.

Em síntese, o que se verifica é que 
a incorporação efetiva da sociedade 
civil como agente de formulação das 
estratégias de ação do poder, é idéia ainda 
em formação – símbolo, em verdade, da 
resistência menos explícita às terapias 
apontadas como resposta à crise. 

ma primeira imbricação entre 
o marco legal das OS e OSCIP 
e o tema do controle se 

encontra na crítica formulada quando 
da promulgação das respectivas 
disciplinas legislativas, por uma 
opção empreendida em favor do 
controle por resultados, em detrimento 
do controle por processos, clássico do 
modelo da administração burocrática. 
Tal preferência se teria por expressa 
pelo perfil normativamente conferido 

aos instrumentos de concretização 
da parceria, a saber, contrato de 
gestão (no que toca às OS) e termo 
de parceria (envolvendo às OSCIP), 
que traduzem as obrigações entre 
os parceiros público e privado, 
predominantemente, em metas a 
serem cumpridas.

O controle por resultados – 
associado é verdade, ao ideário 
da própria Reforma do Estado, e 
especificado como opção estratégica25   

– tem sido apresentado como uma 
alternativa que se substituiria ou 
se oporia ao modelo tradicional de 
controle weberiano, assegurando por 
si, um ganho de eficiência desejável, 
harmônico com o princípio de mesmo 
conteúdo, consagrado no texto 
constitucional a partir da Emenda 19. 
A crítica a essa associação de idéias 
próprias do modelo gerencialista 
de Administração (no bojo do qual 
se forjam as OS e OSCIP) foi já 

U

A incorporação 
efetiva da 

sociedade civil 
como agente de 
formulação das 
estratégias de 
ação do poder, 

é idéia ainda em 
formação.
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trabalho pioneiro acerca do princípio 
da eficiência, onde advertia que  
“...abdicando do controle procedimental 
(notadamente mais eficiente), sob a 
justificativa de que a exasperação 
burocrática o tornou ineficiente, 
reduz-se o procedimento, mas não 
necessariamente são atacados os 
elementos que o problematizaram.”

Os ricos do controle por resultados 
é questão manejada por VIOLIN27, 
tendo já em conta a arquitetura 
das relações com o Terceiro Setor, 
advertindo aquele autor que o modelo 
de burocracia no sentido weberiano 
ainda se apresenta como o mais 
apto a assegurar uma ação racional, 
impessoal e previsível do Estado, 
protegendo-o do patrimonialismo e 
fisiologismo, ameaças permanentes 
no cenário nacional.

O tema, todavia, expõe uma 
dicotomia mais aparente do que real. 
É certo que na teorização da Reforma 
do Estado, o Plano Diretor alude aos 
excessos formais e aos anacronismos 
do modelo burocrático tradicional28; 
não é menos certo, todavia, que nesse 
mesmo documento se faz a referência 
de que 

“...à avaliação sistemática, à 
recompensa pelo desempenho, e à 
capacitação permanente, que já eram 
características da boa administração 
burocrática, acrescentam-se os 
princípios da orientação para o 
cidadão-cliente, do controle por 
r e s u l t a d o s ,  e  d a  c o m p e t i ç ã o 
administrada.”

Resta assim claro que, em que 
pese a crítica ácida à burocracia 
tradicional, o que se propugna não é 
o descarte de suas características, mas 
a soma de novos traços.

26 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p. 65.
27 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 90-91.
28 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, p. 17, disponível em <http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/
planodiretor.pdf>, última consulta em 18 de agosto de 2008.
29 Lei 9637/98, art. 7o – “Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade”;
30 Lei 9790/99, art. 10 § 2° –  “São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I- a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;”
31 SORRENTINO, Giancarlo.  Diritti e partecipazione nell’administrazione di risultato.  Nápoli: Editoriale Scientifica, 2003, p. 109.
32 SOUZA SANTOS, Boaventura de.  A reinvenção solidária e participativa... p. 8.

No plano específico das OS e 
OSCIP, fato é que as próprias leis 
reguladoras não desconsideram – em 
absoluto – ao processo, erigindo, ao 
contrário, o programa de trabalho 
como elemento essencial, seja do 
contrato de gestão29, seja do termo 
de parceria30. É certo que aqui se 
está utilizando uma concepção de 
processo mais ampla do que aquela 
tradicionalmente associada ao modelo 
burocrático de gestão; alude-se aqui 
a processo como um instrumento 
de tradução da racionalidade e 
previsibilidade orientadora da 
conduta da Administração. 

Em matéria de parcerias com 
as OS e OSCIP, essa racionalidade 
e previsibilidade do agir se terá 
presente – ainda que não se revele 
necessariamente idêntica em todos os 
contratos de gestão ou parcerias. A cada 
modelagem de relacionamento entre 
o Terceiro Setor e a Administração 
corresponderá o seu próprio processo 
– que se diferencia, mas se revela 
sempre existente, permitindo o 
desenvolvimento do controle num 
modelo novo de desenvolvimento de 
atividade pública não-estatal.

Fato é que a oposição controle por 
resultados e controle por processos 
parece falsa – o modelo de burocracia 
weberiana se concebeu justamente 
para, através do procedimento, 
como meio racional, alcançar a 
determinados fins. De outro lado, o 
modelo do controle pelo resultado 
não pode abstrair totalmente do 
processo, principalmente pela relação 
de instrumentalidade que esse último 
guarda com o primeiro. 

A opção teórica pelo controle 
de resultado como instrumento de 
eficácia não exclui, portanto, as 

cogitações quanto ao processo, e não 
se constitui em si um mal – desde 
que se saiba qual o resultado que 
se quer chegar, ou ainda, no caso 
da transferência de atividades para 
estruturas fora do aparato estatal, qual 
o resultado que se pode alcançar. 
Não se pode deixar igualmente de ter 
em conta que o desenho weberiano 
tanto invocado, transposto para hoje 
no seu sentido histórico, se revelaria 
totalmente incapaz de enfrentar os 
desafios que são próprios de uma 
ação administrativa caracterizada 
pela transversalidade dos problemas 
e pelas interdependências que se 
constroem na busca incessante de 
um incremento na eficácia e na 
legitimidade democrática da ação 
pública.

Incorporar para fins de vetor de 
controle a responsabilidade pelo 
atingimento do resultado, em verdade 
– na lição de SORRENTINO31 – 
expande o esquema reducionista da 
administração como mera execução 
(voltada exclusivamente ao processo), e 
postula a necessidade de ações calibradas 
pelas específicas e diferentes exigências 
expressas pela coletividade e pelos 
diversos contextos sócio-econômicos 
e territoriais. Adotar-se o controle de 
resultados, nesse esquema institucional 
que combine Estado e novos atores 
sociais, importa em favorecer justamente 
esse acerto de sintonia fina entre 
execução e anseios de uma sociedade 
que, chamada a atuar em relação de 
parceria, ver-se-á em condições de 
oferecer as contribuições de cooperação, 
solidariedade, participação, equidade, 
transparência e democracia interna, 
próprias ao princípio da comunidade, 
na já mencionada lição de SOUZA 
SANTOS32. 
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33 DROMI, Roberto. Modernización del control público. Madrid-Mexico: Hispania Libros, 2005, p. 116.

Essa constatação de que o foco no 
resultado favorece o aperfeiçoamento 
da atividade pública não-estatal 
desenvolvida por intermédio das 
relações de parceria culmina em 
verdade por determinar uma expansão 
do ciclo do controle. Afinal, da 
associação de esforços, competências 
e expertises entre Administração e 
Terceiro Setor, é de resultar uma 
ação aperfeiçoada – e isso é de se 
refletir nos resultados. Significa dizer 
que já por ocasião da concepção 
do instrumento jurídico regedor da 
parceria – contrato de gestão ou termo 
de parceria – essa cogitação quanto 
aos possíveis aperfeiçoamentos é 
de se fazer presente, determinando 
a inclusão ou a reformatação de 
metas e indicadores de desempenho 
que permitam a incorporação desse 
aprimoramento.

De outra forma, limitando-se a 
Administração a reproduzir nas metas 
propostas o desempenho que ela, por 
execução direta, já era capaz de obter, 

não se tem evidenciada na hipótese, 
a presença do suporte legitimador da 
decisão pela celebração da parceria. 
A mantença dos mesmos padrões de 
resultados – meramente reproduzidos 
nas metas – ou evidenciam uma ausência 
de expectativa de aprimoramento 
decorrente da mudança do modelo, 
ou um descuro na construção dos 
critérios de execução pela entidade 
privada, da atividade pública não-
estatal. Tem-se um erro, ou na opção 
pela parceria, ou nos termos em que 
ela foi concebida, com o favorecimento 
injustificado da OS ou OSCIP com 
a execução daquela atividade, sem 
qualquer incremento de qualidade em 
favor da sociedade. 

Em conclusão, é de se reconhecer 
que o ciclo de controle nessa arquitetura 
institucional de desenvolvimento de 
atividade pública começa antes da 
execução do contrato de gestão ou 
termo de parceria, passando a englobar 
à própria cunhagem desses ajustes, 
para nessa dimensão, legitimá-los.

5. AINdA dESAfIOS: OS RISCOS dA PUlVERIzAçãO dO CONTROlE 

o viver – exatamente – dos 
novos modelos institucionais 
que vem sugerindo novos 

desafios ao controle, que despontam 
como problemas, quando revestidos 
do potencial de comprometimento 
dos afirmados benefícios dessa nova 
arquitetura de relação entre Terceiro 
Setor e Estado. Nesse contexto, destaca-
se o problema atinente aos riscos da 
pulverização da ação estatal, vis a vis os 
proclamados ganhos de eficiência pelo 
recurso às parcerias.

A tendência – demonstrada pelos 
dados empíricos, inclusive aqueles 
citados nesse mesmo trabalho – é de que 
as relações de parceira se multipliquem, 
alcançando a um número indeterminado 
de atores privados. Essa inclinação se 
justifica, seja por uma idéia fundamental 
de igualdade de oportunidades, seja pela 
ampliação do potencial de benefícios 
das ações consensuadas – quanto mais 

diversificados os parceiros, maior, em 
tese, a possibilidade de benefícios em 
favor da Administração. Disso decorre, 
todavia, uma fragmentação da ação 
estatal, distribuída em um sem-número 
de parcerias, envolvendo a um volume 
igualmente expressivo de agentes, por 
vezes, num mesmo segmento.

A pulverização da ação estatal traz, 
em si, um conjunto de problemas. 
Primeiro deles é que ela atenta contra 
a universalização do controle, em 
relação à qual já advertia DROMI33. O 
controle da Administração não pode 
se voltar a atos isolados, vez que a ação 
administrativa há de ser integrada, 
posto que inter-relacional – e portanto, 
só sob essa mesma visão geral pode ser 
adequadamente compreendida. Também 
os conceitos de eficiência e eficácia – 
propósitos a que servem os modelos 
institucionalizados de parceiras com o 
Terceiro Setor – só podem ser entendidos 

em sua plenitude, quando se tem em 
conta as relações de interdependência 
entre as ações estatais.

Mais ainda, a fragmentação da ação 
pública – não submetida ao crivo do 
controle – milita contra a transparência 
no seu sentido integral, já que enevoa a 
visão geral do problema e das estratégias 
de seu enfrentamento. 

Destaca-se então como repto ao 
controle, o dever de diligenciar pela 
manutenção junto à Administração, 
de mecanismos de acompanhamento 
das parcerias, não só individualmente 
consideradas, mas tendo em conta 
igualmente, ao conjunto daquelas que, 
no mesmo setor, ou de mesma natureza, 
tenham afinidades que recomendem um 
corte de análise comum.

Afinal, é de se ter em conta que a 
relação entre Terceiro Setor e Estado, 
que se convencionou denominar 
parceria, tem ínsita a idéia – como 

É

Quanto mais 
diversificados 
os parceiros, 

maior, em 
tese, a 

possibilidade 
de benefícios 
em favor da 

Administração.
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– de objetivos comuns, de alvos 
compartilhados, e nessa busca do 
propósito comum, há de se dar um 
aprendizado recíproco. E esse capital 
de conhecimento que resulta do viver 
a parceria se potencializa quando 
seus pontos de origem se conectam 
em rede, permitindo a circulação 
de informações entre os múltiplos 
agentes dedicados àquele mesmo 
segmento.

Se do trato entre Estado e parceiro 
privado individualmente considerado 
já exsurge o aprimoramento da ação no 
campo de tema público não-estatal; 
com maior razão isso se dará se as 
relações de aprendizado se travarem 
não só no plano unidimensional, mas 
sim compreenderem a todos aqueles 
que – reunidos, vale sempre sublinhar, 
pelo mesmo propósito comum – 
desenvolvem ação pública não estatal 
por intermédio de parceria.

Um elemento de grande dificuldade 
na superação desse desafio – o da 
formação agregada das relações de 
aprendizado – está na forma pela qual 
se possa traduzir em linguagem objetiva 
esse mesmo conhecimento adquirido, 
e transformá-lo em elemento retro-
alimentador do aprimoramento da 
ação. É de se ter por certo que também 
essa será uma obra em andamento, 
sempre renovada nas provocações 
intelectuais, mas nunca finalizada.

6. UMA dERRAdEIRA PROVOCAçãO: A INCORPORAçãO dAS PARCERIAS TAMBÉM NO CONTROlE

construção de relações de 
parceria com a Administração 
Pública introduz, como se 

vem observando, um conjunto de 
novos vetores a serem considerados na 
avaliação do agir do poder. Fundamental, 
todavia, é a percepção de que essa 
mesma associação entre estruturas 
formais de desenvolvimento de funções 
de Estado e a sociedade civil organizada 
pode se verificar igualmente no plano 
do controle.

A compreensão externada na Carta 
de Outubro acerca da instrumentalidade 
do controle ao adequado funcionamento 
do Estado Democrático de Direito 
determinou um significativo avanço 
no campo da profissionalização e do 
aprimoramento técnico das Cortes 
de Contas. Esse desenvolvimento 
institucional reverte ainda em benefício 
à sociedade, com a incorporação pelos 
Tribunais de Contas, da filosofia da ação 
pedagógica de controle, que encontra 
na prevenção a sua maior realização, 
superando velhas concepções centradas 
na valorização da anulação de atos e 
penalização de agentes.

Essa trajetória de aprimoramento 
institucional, todavia, caminha na 
perigosa fronteira do isolamento em ilhas 
de excelência técnica, que rejeitem das 
contribuições que se vem de reconhecer 
úteis, da sociedade organizada. Uma 
vez mais, é SOUZA SANTOS34 quem 

sugestivamente adverte contra os 
riscos da monocultura do saber e do 
rigor, que se traduz na idéia de que “...o 
único saber rigoroso é o saber científico; 
portanto, outros saberes não têm a 
validade nem o rigor do conhecimento 
científico”. Fato é que a pretensão de 
controle, particularmente de uma 
atuação consensuada entre Estado e 
sociedade, não pode prescindir do 
conhecimento que se desenvolve, 
justamente nessas mesmas estruturas do 
Terceiro Setor que compõe as próprias 
parcerias. Entra em campo, ainda 
na lição do professor lusitano, a “...
ecologia dos saberes...”, em que o saber 
científico dialoga com o saber laico, o 
saber popular. 

Abertura, por parte do controle 
para a incorporação, em sua própria 
atividade, de parcerias, importa na 
disponibilidade em abrir espaço à 
sociedade no exercício da supervisão 
dessas mesmas relações firmadas entre 
Estado e Terceiro Setor. Associam-se, 
assim, visão técnica e a experiência 
da ecologia dos saberes, construindo 
uma avaliação de ações estatais que 
possam transcender à economicidade, 
e ter em conta outros vetores que se 
revelem igualmente úteis ou valorizados 
pela mesma sociedade – parceira e 
controladora.

É certo que a incorporação de 
parcerias no campo do controle exigirá 

uma reformatação de métodos e mesmo 
de linguagem – afinal, a construção 
de uma arena comum de debate em 
favor do acompanhamento da ação 
estatal pressupõe uma capacidade 
de comunicação e entendimento 
recíprocos35. Isso determinará às 
Cortes de Contas uma nova frente de 
atuação, voltada à cidadania ativa, que 
deseje travar esse diálogo em favor do 
aprimoramento da ação estatal.

O cenário, em verdade, é pleno 
de novos desafios ao controle. O 
reconhecimento da orientação finalística 
que se põe à Administração vincula o 
agir estatal à produção de resultado e, 
com isso, desloca o olhar da função de 
controle – antes, retrospectivo – para 
a prospectiva. É verdade que com isso 
se caminha em terreno menos familiar 
do que os velhos modelos, mas não 
é menos certo que a prospectiva – já 
advertia MOREIRA NETO36  – não 
mais se caracteriza como um exercício 
despido de credibilidade, convertendo-
se numa prática científica, “...desde 
que processada com observância de 
métodos rigorosos e confiáveis...”. Aí se 
localiza, portanto, o verdadeiro desafio 
– construção dos métodos próprios à 
transformação do controle das parcerias, 
num exercício de ampliação da esfera 
pública de deliberação, fortalecendo a 
cidadania ativa e, com isso, o Estado 
Democrático de Direito.

A

34 SOUZA SANTOS, Boaventura de. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. Trad. Mouzar Benedito, São Paulo: Boitempo, 2007. 
Traduzido de Renovar la teoria crítica y reinventar la emancipación social.
35 O tema já foi tratado em meu texto anterior: Tribunais de Contas e a Construção de Uma Cidadania Afeita à Coisa Pública, Revista Interesse Público, 
Vol. 40, 2006, p. 123-138.
36 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Mutações do Direito... p. 170.
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possível sustentar que o 
Terceiro Setor é o resultado 
da combinação do exercício da 

cidadania com a efetiva participação 
direta dos cidadãos - individual ou 
de modo associativo - nos assuntos 
de interesse da sociedade, sempre 
com fundamento na busca pela 
solidariedade entre os indivíduos.

No caso brasileiro, os elementos 
fundan tes  do  Te rce i ro  Se to r 

Transferência de recursos 
financeiros públicos para 
entidades do terceiro setor:

Gustavo Justino de Oliveira*
Pós-Doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra. Doutor em 
Direito do Estado pela USP. Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Advogados 
do Terceiro Setor – IBATS

Segundo o vice-presidente do Instituto Brasileiro de 
Advogados do Terceiro Setor – IBATS, Gustavo Justino de 
Oliveira, uma série de novas formas de ação e de modelos 
de gestão de índole colaborativa, envolvendo o Estado, as 
empresas e as entidades privadas não lucrativas, integrantes 
da sociedade civil, está em fase de desenvolvimento e de 
aperfeiçoamento. Confira.

É
1. INTROdUçãO

encontram-se previstos expressamente 
na Constituição de 1988. 

A cidadania é tida como um dos 
fundamentos da República Federativa 
do Brasil (art. 1º, inc. II); a participação 
direta dos cidadãos nos assuntos 
públicos possui suporte no art. 1º, 
par. único;1 a solidariedade é elencada 
como um dos objetivos fundamentais 
da  República Federativa do Brasil (art. 
3º, inc. I). 

Ao lado disso, é inegável que a 
própria noção de Estado Democrático 
de Direito, previsto na Constituição 
Brasileira no art .  1º,  caput ,  é 
absolutamente determinante para 
a conceituação de Terceiro Setor, 
principalmente diante da obrigatória 
democrat ização do Estado de 
Direito.2  

No entanto, parece evidente que 
o núcleo constitucional do Terceiro 

* Professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco). Professor do Mestrado em Direito da Unibrasil 
(Curitiba-PR). Ex-Presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB-PR. Advogado.
1 Sobre cidadania e participação, cf. OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audiências públicas e o processo administrativo brasileiro. 
Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 209, jul./set. 97, p. 153-167, e  OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Participação 
Administrativa In: Direito Administrativo: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris,  2006, 
p. 401-427.
2 Enfrentamos a conceituação e os reflexos constitucionais da locução Estado Democrático de Direito em OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino 
de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos fundamentais. In: Direitos Humanos e Democracia: intercorrências. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006 (no prelo).

Reflexões sobre a realidade
jurídico-normativa brasileira
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O Terceiro Setor é o resultado da  
combinação do exercício da cidadania com 
a efetiva participação direta dos cidadãos – 

individual ou de modo associativo – nos assuntos 
de interesse da sociedade, sempre  

com fundamento na busca pela solidariedade 
entre os indivíduos.

Setor reside no conjunto de preceitos 
integrado pelos incisos XVII a XXI do 
art. 5º da Lei Maior, cuja conjugação 
com outros preceitos pode, inclusive, 
resultar na conformação de uma 
principiologia constitucional do 
Terceiro Setor. 

A Constituição de 1988 assegura a 
todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
a liberdade de associação,3 desde que 
seja para fins lícitos, proibida a criação 
de associações de caráter paramilitar 
(art. 5º, inc. XVII). Concomitantemente 
ao sentido positivo da liberdade de 
associação, é a mesma Constituição 
que estabelece o sentido negativo da 
liberdade de associação, preconizando 
que “ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado” 
(art. 5º, inc. XX).4

O art. 5º, inc. XVIII, da Lei Maior 
estipula que a criação de associações 
independe de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento. Obviamente, a 
obrigação constitucional de prestação 
de contas à União Federal, dirigida 
àquelas entidades privadas não 
lucrativas que recebam recursos 
financeiros federais, nos termos do 
art. 70, par. único, da Constituição 
de 1988, não configura interferência 
estatal indevida no funcionamento das 
associações, uma vez que a medida 
visa proteger o interesse público.

O art. 5º, inc. XIX, da Constituição 
de 1988 preceitua que “as associações 
só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado”.

Por seu turno, o art. 5º, inc. XXI, 
da Lei Maior confere legitimidade 
judicial e extrajudicial às associações, 

quando expressamente autorizadas, 
para representar seus filiados; o art. 
5º, inc. LXX, (b), atribui legitimidade 
às associações legalmente constituídas 
e em funcionamento há pelo menos 
um ano, para impetrar mandado de 
segurança coletivo com a finalidade de 
defender interesses de seus membros 
ou associados.

No campo da tributação, o art. 150, 
inc. VI, (c), da Constituição de 1988, 
proíbe aos entes federativos instituir 
impostos sobre “patrimônio, renda 
ou serviços (...) das instituições de 
educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei”. Todavia, a própria Lei Maior 
determina que tal imunidade tributária 
compreende somente o patrimônio, a 
renda e os serviços relacionados com 
as finalidades essenciais das entidades 

nelas mencionadas (art. 150, § 4º).5

Finalmente, vale registrar que é no 
seu Título VIII, “Da Ordem Social”, 
que a Constituição de 1988 revela-
se pródiga em inserir as entidades 
privadas sem fins lucrativos como 
protagonistas nos segmentos que lhe 
são próprios, quais sejam, saúde (p. 
ex., art. 199, § 1º); assistência social  
(p. ex., art. 204); educação (p. ex., art. 
213); cultura (p. ex., art. 216, § 1º); 
meio ambiente (p. ex., art. 225, caput) 
e família, criança e idoso (p. ex., art. 
227, § 1º).

Um tópico de especial relevo 
na atualidade é o atinente ao 
financiamento público das entidades 
privadas integrantes do Terceiro Setor, 
necessário para a sua manutenção 
e para o desenvolvimento de suas 
atividades.6  

3 Sobre liberdade de associação, cf. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, t. IV, Coimbra: Coimbra Editora, 1988. pp. 386-397, e  
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 20. ed. São Paulo:  Malheiros, 2002. p. 265-267.
4 A respeito dos sentidos positivo e negativo da liberdade de associação, cf. acórdão do Supremo Tribunal Federal referente à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 2.054-DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 02.04.2003, publicado do DJU de 
17.10.2003.
5 Cf. LUNARDELLI, Regina Andrea Accorsi. Tributação do Terceiro Setor. São Paulo: Quartier Latin, 2006; MÂNICA, Fernando Borges. Terceiro 
Setor e imunidade tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2005; PAES, José Eduardo Sabo (Org.). Terceiro Setor e tributação. Brasília: Fortium, 2006 
e SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004.
6 Não há dados oficiais atualizados acerca do grau de dependência financeira das entidades integrantes do Terceiro Setor no Brasil em relação 
a recursos públicos. Todavia, no site www.mapadoterceirosetor.org.br, a partir de um questionário disponibilizado eletronicamente  - cujo 
preenchimento é voluntário e já foi realizado por 4.589 organizações não-governamentais previamente cadastradas - a estatística é de que 
aproximadamente 21% (vinte e um por cento) dessas entidades mantêm-se com recursos de origem pública. Acesso em: 15 dez. 2005.     

“

”

Foto:  Arquivo RioVoluntário
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É o campo das transferências ou 
dos repasses de recursos financeiros 
de origem pública a organizações 
pr ivadas  sem f ins  lucrat ivos , 
comumente referidas como ONGs.

Tais recursos vêm crescendo em 
soma e em importância no Brasil,7  
principalmente a partir do advento 
da Reforma do Aparelho do Estado, 
datada de 1995.8 

É o âmbito da transferência de 
recursos financeiros públicos para 
entidades do terceiro setor e da gestão 
privada de recursos públicos para 

fins públicos, que vem suscitando 
discussões e debates intensos, 
principalmente no que tange à 
determinação dos princípios, das 
regras e dos procedimentos a que 
devem sujeitar-se as entidades do 
Terceiro Setor que eventualmente 
recebam aportes financeiros de 
natureza pública, com a obrigação 
d e  r e a l i z a r e m  a t i v i d a d e s  d e 
benefício público.9  

O assunto é polêmico e demanda 
um esforço grandioso, não somente 
para o seu enfrentamento do ponto 

de vista dogmático, mas também 
para a busca e para a proposição 
de soluções dos problemas que 
atualmente reproduzem-se em escala 
de progressão geométrica em nosso 
país.

Sem prejuízo disso, pretende-
s e  n e s t a  o p o r t u n i d a d e  t e c e r 
a lgumas considerações  acerca 
d e s s a  t e m á t i c a ,  ex a m i n a n d o 
premissas  e  propondo a lguns 
balizamentos para, quiçá,  auxiliar 
na compreensão deste intrigante 
fenômeno.10

2. O TERCEIRO SETOR NO BRASIl

7 Exemplificando, estima-se que em 2003 as transferências diretas da União Federal para o Terceiro Setor foram da ordem de 1 bilhão e 300 
milhões de reais (dados extraídos do site oficial do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI). 
8 Foi nesse período que surgiu a expressão “espaço público não-estatal”, cuja evolução foi propagada e de certo modo incentivada pelo 
ex-Presidente da República Fernando Henrique CARDOSO (1995-1998 e 1999-2002). Conforme sustentava à época Luiz Carlos BRESSER 
PEREIRA, então titular do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado-MARE, “o processo de ampliação do setor público 
não-estatal ocorre a partir de duas origens: de um lado, a partir da sociedade, que cria continuamente entidades dessa natureza; de outro 
lado, a partir do Estado, que, nos processos de reforma (...) se engaja em processos de publicização de seus serviços sociais e científicos” 
(BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. Brasília: 
Enap, 1998. p. 242.).  
9 Ainda no período assinalado, segundo Ana Claudia Chaves TEIXEIRA “o processo de abertura de canais de interlocução da sociedade civil 
com o Estado foi acompanhado por um processo de ajuste estrutural que previa transferir responsabilidades do Estado para a sociedade 
e inserir as ONGs no projeto de colaboração em políticas compensatórias. (...) As ONGs passaram a ser vistas como mais ágeis e eficazes, 
bem como passíveis de dar legitimidade às políticas governamentais ...” (TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. A atuação das organizações 
não-governamentais: entre o Estado e o conjunto da sociedade. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. 
São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 107-108.).
10 Nesta oportunidade, não serão desenvolvidos comentários sobre o problema da obrigatoriedade da realização da licitação para que 
as entidades privadas sem fins lucrativos, que eventualmente recebam recursos financeiros públicos, possam realizar compras de bens 
e contratação de serviços. Sem prejuízo disso, sustenta-se ser inconstitucional e ilegal o Decreto n. 5.504, de 05 de agosto de 2005, 
cujo artigo 1o estipula que “os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos congêneres ou de 
consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos da União deverão conter cláusula que determine que as obras, 
compras, serviços e alienações a serem realizadas por entes públicos ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente 
pela União, sejam contratadas mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente”. 
Também não será examinada a questão que envolve a obrigatoriedade ou não de realização de processo licitatório para a celebração de 
termo de parceria entre o Poder Público e uma OSCIP. O tema foi enfrentado pelo autor em duas outras oportunidades: cf. OLIVEIRA, 
Gustavo Henrique Justino de; MÂNICA, Fernando Borges. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: termo de parceria e 
licitação. Fórum administrativo – Direito Público, Belo Horizonte, a. 5, n. 49, p. 5225-5237, mar. 2005 e OLIVEIRA, Gustavo Henrique 
Justino de. As OSCIPs e a Lei federal n. 8.666/93. Fórum de contratação e gestão pública, Belo Horizonte, ano 4, n. 46, p. 6177-6180, 
out. 2005. No mesmo sentido, cf. MOURA E CASTRO, Flávio Régis Xavier de. As ONGs estão isentas de licitação para serviços ou obras 
de entidades públicas? Fórum de Contratação e Gestão Pública, a. 3, n. 27, p. 3477-3479, mar. 2004. Em sentido contrário ao defendido 
nos artigos assinalados, cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: 
Dialética, 2005. p. 28-29.
11 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Estado contratual, direito ao desenvolvimento e parceria público-privada. In: TALAMINI, 
Eduardo et al. (Coord.). Parceria público-privada: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005. p. 83-119. p. 86.  A bibliografia 
brasileira sobre o terceiro setor ainda é incipiente. Especificamente sobre o conceito de Terceiro Setor, destaque para a valiosa contribuição 
de MÂNICA, Fernando Borges. Panorama histórico-legislativo do Terceiro Setor no Brasil: do conceito de terceiro setor à lei das Oscip. 
In: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de (Org.). Direito do terceiro setor: atualidades e perspectivas. Curitiba: Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Paraná, 2006. p. 17-42.

2.1 Conceito operacional
de Terceiro Setor

No Brasil, conforme já tivemos a 
oportunidade de registrar, o Terceiro 
Setor pode ser concebido como “o 
conjunto de atividades voluntárias, 
desenvolvidas por organizações 

privadas não-governamentais e sem 
ânimo de lucro (associações ou 
fundações), realizadas em prol da 
sociedade, independentemente dos 
demais setores (Estado e mercado), 
embora com eles possa firmar parcerias 
e deles possa receber investimentos 
(públicos e privados)”.11 

2.2 Terceiro Setor e
Reforma do Estado

É possível afirmar que o recente 
interesse pelo Terceiro Setor é uma das 
decorrências das políticas reformistas de 
Estado, ocorridas nas últimas décadas 
do século XX, as quais provocaram, em 
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muitos casos, o desmantelamento das 
estruturas públicas voltadas à prestação 
de serviços sociais à comunidade. 

Foi nesse período que surgiu a 
expressão espaço público não-estatal, 
cuja evolução foi propagada – e de certo 
modo incentivada – pelo Governo do 
ex-Presidente da República Fernando 
Henrique CARDOSO (1995-1998 e 
1999-2002). 

Conforme sustentava à época Luiz 
Carlos BRESSER PEREIRA, então 
titular do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado (MARE), 
“o processo de ampliação do setor 
público não-estatal ocorre a partir de 
duas origens: de um lado, a partir da 
sociedade, que cria continuamente 
entidades dessa natureza; de outro lado, 
a partir do Estado que, nos processos de 
reforma (...), se engaja em processos de 
publicização de seus serviços sociais e 
científicos”.12 

Se é incorreto afirmar que a 
responsabilidade estatal na execução 
dessas atividades socialmente relevantes 
foi integralmente transferida ao setor 
privado,13 certo é que ao menos foi 
incentivada a co-responsabilidade 
das entidades privadas (mormente as 
não-lucrativas) para a prática dessas 
atividades.14 

2.3 Terceiro Setor e Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) 

É usual referir-se ao Terceiro 
Setor como o segmento de atividades 
desenvolvidas pelas ONGs.

A expressão organizações não-
governamentais (ONGs) tem origem na 
Europa continental, na nomenclatura 
do sistema de representações da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

12 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. Brasília: 
Enap, 1998. p. 242.
13 NOGUEIRA apresenta crítica a este movimento, aduzindo que  a incorporação do tema da sociedade civil nos projetos de reforma de Estado 
“fez-se com a nítida predominância de uma visão de sociedade civil reduzida a recurso gerencial: interesses, grupos, indivíduos e comunidades 
deveriam se organizar, autonomamente, para transferir sustentabilidade e recursos às políticas públicas”. (NOGUEIRA, Marco Aurélio. Do 
fracasso à reforma da reforma do Estado. In: _____. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. São Paulo: 
Cortez, 2004. p. 37-76. p. 59). 
14 Concorda-se com Augusto de FRANCO, para quem “o papel da sociedade civil não é o de complementar ou controlar o Estado e, menos ainda, 
o de ser interlocutor junto ao setor privado para questões sociais. As organizações da nova sociedade civil têm uma função própria no processo 
de desenvolvimento social, e não apenas um papel que possa ser definido a partir da ótica do Estado, ou seja, pensando a partir do que o Estado 
faz ou deixa de fazer” (FRANCO, Augusto de. Terceiro setor: a nova sociedade civil e seu papel estratégico para o desenvolvimento. Brasília: 
AED, 2003. p. 51.).
15 NAVES, Rubens. Novas possibilidades para o exercício da cidadania. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla (Orgs.). História da Cidadania. São 
Paulo: Contexto, 2003, p. 568

Chamou-se assim às organizações 
internacionais que, embora não 
representassem governos, pareciam 
significativas o bastante para justificar 
uma presença formal na ONU. O 
Conselho Mundial de Igrejas e a 
Organização Internacional do Trabalho 
eram exemplos de entidades dotadas 
dessas características. 

Por extensão, com a formulação de 
programas de cooperação internacional 
para o desenvolvimento estimulados 
pela ONU, nos anos sessenta e setenta 
do século passado, cresceram na Europa 
Ocidental ONGs destinadas a promover 
projetos de desenvolvimento no Terceiro 
Mundo. Formulando ou buscando 
projetos em âmbito não governamental, 

as ONGs européias procuraram parceiros 
mundo a fora e acabaram por fomentar 
o surgimento de ONGs nos continentes 
do hemisfério sul.

A sigla ONG alcançou grande 
repercussão no cenário nacional durante 
a década de 1990, notadamente a partir 
da Conferência da ONU sobre Meio 
Ambiente, mais conhecida como Rio-
92. 

Na década de sessenta do séc. XX, 
com a repressão a qualquer forma de 
contestação política e às organizações 
sindicais, levada a efeito pelo domínio 
dos militares, a vida associativa teve 
seu foco voltado para a comunidade 
e os interesses locais. Disseminaram-
se então os movimentos populares e 
sociais. Segundo Rubens NAVES, “os 
movimentos sociais se fundamentam 
em questões de identidade coletiva. 
Embora tratassem das questões públicas, 
não eram organizações políticas e 
mantinham distância da máquina estatal. 
A Igreja Católica, mais precisamente 
o pensamento consubstanciado na 
Teologia da Libertação, deu-lhes 
amplitude”.15  

Entre os anos setenta e oitenta do 
século passado, os movimentos sociais 
e as diversas entidades representativas 
da sociedade civil, tal como a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), por 
exemplo, mantiveram-se unidos, 
porém distantes do assistencialismo, 
da filantropia e da comunidade 
empresarial. Permaneceram também 
distantes da figura do Estado, uma vez 
que era inimaginável cooperar com o 
governo autoritário da época. 

Esse quadro ganha novos contornos 
na passagem entre as décadas de oitenta 
e noventa, com a redemocratização 
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do Brasil e a concomitante expansão 
do neoliberalismo. O discurso 
socialista, que fazia parte da pauta 
de muitos movimentos sociais, se 
vê fracassado, enquanto a realidade 
permanece insatisfatória para a maioria 
da população.

Por isso, razão assiste a Rubens 
NAVES ao sustentar que “na medida 
em que, para muitos, a utopia não 
encontrou mais sustentação no ideário 
socialista, proliferaram as associações 
voluntárias, fenômeno maciço em todo 
o mundo. A contestação do discurso 
hegemônico começou a se dar no âmbito 
dos direitos humanos universais, a 
luta social perdeu o enfoque capital-
trabalho e vinculou-se às questões de 
cidadania”.16 

Nesse período surge um novo tipo de 
organização, caracterizado por entidades 
focadas em questões de interesse 
público, capazes de formular projetos, 
monitorar sua execução e prestar contas 
de suas finanças – as Organizações 
Não-Governamentais. As ONGs dos 
anos 90, diferente do que ocorria com 
os movimentos sociais setentistas e 
oitentistas, recebem suporte financeiro – 
especialmente originário da cooperação 
internacional.17

Vale registrar que a expressão ONG 
não representa, no direito brasileiro, 
uma forma de organização jurídica 
específica de entidades privadas. Por 
isso não é disciplinada em nenhum 
texto legislativo ou ato normativo. 

Sem prejuízo disso, alguns textos 
legislativos a ela fazem referência, 
como é o caso do art. 26 da Lei federal  
n.° 8.742, de 07 de dezembro de 1993 − 
Lei Orgânica de Assistência Social (Loas): 
“o incentivo a projetos de enfrentamento 
da pobreza assentar-se-á em mecanismos 

2.4 Terceiro Setor e
Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público (OSCIPs)

Ainda no contexto da Reforma do 
Estado,  um ponto importante a ser 
ressaltado é que, conforme explica 
Ana Claudia Chaves TEIXEIRA, “o 
processo de abertura de canais de 
interlocução da sociedade civil com 
o Estado foi acompanhado por um 
processo de ajuste estrutural que 
previa transferir responsabilidades 
do Estado para a sociedade e inserir 
as ONGs no projeto de colaboração 
em políticas compensatórias. (...) As 
ONGs passaram a ser vistas como 
mais ágeis e eficazes, bem como 
passíveis de dar legitimidade às 
políticas governamentais”.18   

Nesse  contexto ,  é  que  fo i 
introduzida no ordenamento jurídico 
a Lei federal n.° 9.790, de 23 de 
março de 1999, conhecida como Lei 
das Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscips), ou 
simplesmente, a Lei das Oscips. 

A Oscip é uma qualificação 
especial, concedida pelo Ministério 
da Justiça19 àquelas entidades da 
sociedade civil sem fins lucrativos 
que, além de cumprirem determinados 
requisitos legalmente exigidos,20  
tenham por finalidade social uma das 
atividades enumeradas na Lei federal 
n.º 9.790/1999. 

Segundo o art. 3.° da Lei federal 
n.° 9.790/1999, “a qualificação 
instituída por esta Lei, observado 

em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no 
respectivo âmbito de atuação das 
Organizações, somente será conferida 
às pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujos objetivos 
sociais tenham pelo menos uma das 
seguintes finalidades: I - promoção 
da assistência social; II - promoção 
da cultura, defesa e conservação 
do patrimônio histórico e artístico; 
III - promoção gratuita da educação, 
observando-se a forma complementar 
de participação das organizações 
de que trata esta Lei; IV - promoção 
gratuita da saúde, observando-se a 
forma complementar de V - promoção 
da segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; VII 
- promoção do voluntariado;  VIII 
- promoção do desenvolvimento 
econômico e social e combate à 
pobreza; IX - experimentação, não 
lucrativa, de novos modelos sócio-
produtivos e de sistemas alternativos 
de produção, comércio, emprego e 
crédito; X - promoção de direitos 
estabelecidos, construção de novos 
direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar; XI - promoção 
da ética, da paz, da cidadania, dos 
direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; XII - 
estudos e pesquisas, desenvolvimento 
de tecnologias alternativas, produção 
e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos 
que digam respeito às atividades 
mencionadas neste artigo”.

As Oscips são entidades privadas 
sem fins lucrativos, integrantes do 
Terceiro Setor, porém vocacionadas 

16 Ibidem, p. 570.
17 Como bem sintetiza Rosa Maria FISCHER, “o surgimento das organizações não-governamentais no Brasil é um fenômeno mais recente: nos 
últimos 30 anos, originaram-se de movimentos mais ou menos formais, pulverizados territorialmente, organizados em função de causas sociais 
e como expressão de resistência à ditadura militar” (FISCHER, Rosa Maria. Brasil: compreender a influência da cultura organizacional no 
desenvolvimento de alianças. In: Parcerias sociais na América Latina: lições da colaboração entre empresas e organizações da sociedade civil. 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2005. p. 217-248. p. 220-221).
18 TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. A atuação das organizações não-governamentais: entre o Estado e o conjunto da sociedade. In: DAGNINO, 
Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 107-108.
19 Convém registrar que há Estados que editaram legislações próprias para a qualificação de título de Oscip em suas esferas, a exemplo da Lei 
n.º 11.743, de 20 de janeiro de 2000, do Estado de Pernambuco; da Lei n.° 11.598, de 15 de dezembro de 2003, do Estado de São Paulo e da Lei 
estadual n.° 14.870, de 16 de dezembro de 2003, do Estado de Minas Gerais.
20 Arts. 1.° e  4.° da Lei federal n.° 9.790/1999.

de articulação e de participação de 
diferentes áreas governamentais e em 
sistema de cooperação entre organismos 
governamentais, não-governamentais e 
da sociedade civil”. 
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implementação de políticas públicas 
e na prestação de serviços sociais à 
população.21 

Entretanto, com base em dados 
extraídos do site oficial do Ministério da 
Justiça, cabe apontar que o número de 
entidades privadas sem fins lucrativos 
qualificadas como Oscips até final de 
2006 girava em torno de 3.600.22 Isso 
demonstra que no Brasil, as Oscips 
representam uma ínfima parcela das 
organizações componentes do Terceiro 
Setor, ao lado de outras entidades sem 
fins lucrativos, titulares ou não de outras 
qualificações especiais conferidas pelo 
Estado (Utilidade Pública ou Assistência 
Social, por exemplo).

Por isso, não é correto afirmar que 
a Lei federal n.° 9.790/1999 é a Lei do 
Terceiro Setor. 

Com efeito, o conjunto das Oscips 
não esgota o segmento correspondente 
às entidades e às atividades do Terceiro 
Setor. Tendo por ano-base 2002, em 
pesquisa realizada pelo IBGE e o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Organizações Não Governamentais 
(Abong) e o Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (Gife), estimou-
se que as fundações e associações sem 
fins lucrativos (Fasfil) em atividade no 
Brasil são em torno de 276 mil.23 

Sem prejuízo disso, importa 
ressaltar que, tradicionalmente vistas 
como antagonistas do Estado, as 
organizações não-governamentais 

21 Sobre Oscips, cf. FERRAREZI, Elizabete. OSCIP – Organização da sociedade civil de interesse público: a lei 9.790/99 como alternativa para o 
terceiro setor. 2 ed. Brasília: Comunidade Solidária, 2000; OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As OSCIPs e a Lei federal n. 8.666/93. Fórum 
de contratação e gestão pública, Belo Horizonte, ano 4, n. 46, p. 6177-6180, out. 2005; OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As OSCIPs e o 
meio ambiente. Artigo. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo. a. 20, n° 11, p. 1266-1267, nov. 2004; OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino 
de; MÂNICA, Fernando Borges. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: termo de parceria e licitação. Fórum administrativo – Direito 
Público, Belo Horizonte, a. 5, n. 49, p. 5225-5237, mar. 2005; OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. OSCIPs e Licitação: ilegalidade do Decreto 
n° 5.504, de 05.08.05. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, n. 12, a. 4, p. 165 - 207, jan./mar. 2006; OLIVEIRA, Gustavo Henrique 
Justino de. O Terceiro Setor e a gestão privada de recursos públicos para fins públicos. In: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de (Org.). Direito 
do terceiro setor: atualidades e perspectivas. Curitiba: Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, 2006. p. 101-138 e REGULES, Luis 
Eduardo Patrone. Terceiro setor: regime jurídico das OSCIPs. São Paulo: Método, 2006.
22 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sistemas/OSCIP/index.asp> Acesso em: 11 dez. 2006.
23 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/fasfil.pdf> Acesso em: 13 nov. 2005.
24 Sobre a temática Estado, parcerias e desenvolvimento, cf. os seguintes artigos de nossa autoria: Direito ao desenvolvimento na Constituição 
de 1988. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, a. 3, n. 11, p. 145-162, jul./set. 2005 e Estado contratual, direito ao 
desenvolvimento e parceria público-privada. In: TALAMINI, Eduardo et. al. (Coord.). Parceria público-privada: uma abordagem multidisciplinar. 
São Paulo: RT, 2005.
25 CUNILL GRAU, Nuria. A rearticulação das relações Estado-sociedade: em busca de novos significados. Revista do Serviço Público, Brasília, 
a. 47, v. 120, n. 1, p. 113-140, jan./abr. 1996. p. 127. Da mesma autora, cf. Repensando o público através da sociedade: novas formas de gestão 
pública e representação social. Rio de Janeiro: Revan, 1998.
26 MORALES. Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não-estatais. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; 
CUNILL GRAU, Nuria. (Orgs.). O público não-estatal na reforma do Estado. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 51-86. p. 53.

nos beneficiários da administração de 
gastos públicos”.25  

Por seu turno, registra MORALES 
que “cada vez mais, instituições que 
não são nem do Estado nem do setor 
privado prestam serviços sociais 
de caráter público. Em geral, são 
organizações sem fins lucrativos que 
promovem atividades relacionadas com 
os direitos sociais dos cidadãos e que 
expressam a vitalidade da sociedade 
civil ao ocupar os espaços vazios 
deixados pelo mercado e o Estado”.26

Exposto o cenário do Terceiro Setor 
no Brasil, indispensável é enfrentar 
os temas do fomento público e das 
parcerias do Estado com as entidades 
do Terceiro Setor.

“

”

Cada vez mais, 
instituições 

que não 
são nem do 

Estado nem do 
setor privado 

prestam 
serviços sociais 

de caráter 
público.

passaram a desempenhar papel de co-
protagonistas do desenvolvimento,24  
tornando possível que suas atividades 
sejam executadas em colaboração com 
as atividades desempenhadas pelo 
Poder Público. 

Nesse sentido, CUNILL GRAU 
salienta que “além das ações que 
correspondem ao voluntariado, começa-
se a promover a colaboração mútua, 
mediante a criação de associações 
que executem programas públicos, a 
transferência de funções do Estado a 
segmentos da sociedade para que as 
executem diretamente, o financiamento 
público a ações desempenhadas por 
organizações não-governamentais − 
ONG − ou mediante a descentralização 
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abino CASSESE elenca novos 
paradigmas do Estado ,  os 
quais “colocam em discussão 

todas as noções, temas e problemas 
clássicos do direito público, da 
natureza do poder público e de sua 
atuação legal-racional orientada 
pela superioridade da lei, do lugar 
reservado à lei e de suas implicações 
(legalidade e tipicidade) para as 
relações público-privadas”.27 

Um desses novos paradigmas 
aludido pelo autor é o fortalecimento 
d a  n e g o c i a ç ã o  n a  e s f e r a  d a 
Administração pública, expressada 
por via de acordos. Nesse sentido, 
entende CASSESE que “passam 
ao primeiro plano a negociação 
em lugar  do  procedimento ,  a 
liberdade das formas em lugar da 
tipicidade, a permuta em lugar da 
ponderação”.28 

A inda  segundo  o  au to r,  o 
paradigma bipolar Estado-cidadão 
daria lugar ao paradigma multipolar, 
em que  “ in te re s ses  p r ivados 
coincidentes com interesses públicos 
comunitários estão em conflito 
com outros interesses públicos, de 
natureza nacional. Não há distinção 
ou oposição público-privado, assim 
como não há uma superioridade 
do  momento  públ ico  sobre  o 
privado”.29 

Nessa perspectiva, Gaspar ARIÑO 
ORTIZ traz a lume as contemporâneas 
figuras – complementares entre si – 
do Estado contratual e do Estado 
financiador, noções de inestimável 
utilidade para a compreensão dos 
possíveis contornos e limites da 
gestão privada de recursos públicos.

Sobre  o  Estado contratual , 

pronuncia-se o autor:
Do ponto de vista organizativo 
e institucional isso significa a 
substituição do antigo modelo 
de  Es tado  admin i s t r a t ivo -
b u r o c r á t i c o ,  h i e r á r q u i c o , 
unitário, centralizado e gestor 
direto, por um novo tipo de 
Administração em que uma 
multiplicidade de organizações, 
governamentais, privadas e o 
que vem sendo denominado 
“terceiro setor” (público-privado), 
assumiriam a gestão de serviços 
com financiamento e controle do 
Estado. Isso não é uma invenção, 
é  s implesmente  a  vol ta  do 
antigo sistema da “concessão”, 
do “concerto” ou da “empresa 
mista” como forma de realizar 
a gestão privada das atividades 
públicas. É também a volta do 
princípio da subsidiariedade,  o 
qual recebe atualmente novas 
formulações. Assim, fala-se de 
uma das características mais 
importantes do Estado atual: sua 
condição de “Estado contratual”, 
apontando a utilização pelo 
Estado de organizações privadas, 
com ou sem fins lucrativos, para 
alcançar os seus fins públicos.30  
[g.n] 
 Eis o cenário em que afloram 

as denominadas parcerias, cuja 
concepção, no sentido mais amplo do 
termo – parcerias lato sensu – pode 
ser assimilada a partir da abalizada 
opinião de Jean-Pierre GAUDIN: 
”convenções múltiplas que ligam 
os poderes públicos, o setor privado 
e, outras vezes, o que denomina-se 
associações da ‘sociedade civil’”.31  

Dessarte, diante do incremento 
quant i ta t ivo  e  qual i ta t ivo  da 
atividade negocial Administração 
públ ica-par t icu lar ,  abrandou-
se sensivelmente o primado da 
autoridade como eixo principal para 
o desenvolvimento das relações 
travadas entre a Administração e os 
destinatários de sua atividade. 

E s s a  a t i v i d a d e  n e g o c i a l 
transbordou o campo das relações 
econômicas, imprimindo novos 
formatos às colaborações público-
privadas, em áreas afetas aos serviços 
públicos (revalorização dos contratos 
de concessões de serviços públicos), 
serviços de infra-estrutura (contratos 
de parceria público-privada-PPP) e 
estendeu-se ao segmento dos serviços 
sociais não lucrativos ou atividades 
de interesse público desenvolvidas 
por organizações privadas sem fins 
lucrativos (convênios, contratos de 
gestão das Organizações Sociais-
OSs, termos de parceria das OSCIPs, 
contratos de repasse, entre outros 
ajustes).

Relacionada com a noção de 
Estado contratual acima explicitada, 
valoriza-se sobremaneira a atividade 
estatal de fomento, cujo conceito, nas 
palavras de Juan Carlos CASSAGNE 
“repousa sobre a idéia da conveniência 
de que o Estado proteja ou promova 
determinadas atividades realizadas 
por pessoas físicas ou jurídicas, com 
a finalidade mediata de provocar 
que, por meio da concretização 
destas atividades, resultem um 
benefício à comunidade”.32 

Para Maria Sylvia Zanella DI 
PIETRO, “ao invés de o Estado 
d e s e m p e n h a r ,  e l e  m e s m o , 

27 CASSESE, Sabino. La arena pública, 2003. p. 159.
28 Ibid., p. 157. 
29 Ibid., p. 159. 
30 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El retorno a lo privado: ante una nueva encrucijada histórica. In: _____ (Org.). Privatización y liberalización de servicios. 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1999. p. 19-35. p. 26. 
31 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat: l’action publique en question. Paris: Presses de Sciences Politiques, 1999. p. 14. Sobre parcerias em 
sentido amplo, conferir a obra  coletiva SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005. Parcerias em sentido 
estrito seriam as diversas espécies de colaborações público-privadas instituídas em leis especiais, a exemplo da Lei federal n. 11.079/04, a qual 
criou o contrato administrativo de parceria público-privada (PPP) e da Lei federal n. 9.790/99, a qual criou o Termo de Parceria das OSCIPs.
32 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo. 7. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2002, t. II. p. 345.

3. fOMENTO PÚBlICO E PARCERIAS:  A EMERGêNCIA dO ESTAdO fINANCIAdOR
E dO ESTAdO CONTRATUAl.
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determinada atividade, opta por 
incentivar ou auxiliar o particular 
que queira fazê-lo, por meio de 
auxílios financeiros ou subvenções, 
financiamentos, favores fiscais 
etc.”.33

Por tanto ,  in tegrado  com o 
Estado contratual, exsurge o Estado 
financiador, pois atualmente há 
uma generalizada expectativa no 
sentido de que a vocação do Estado 
contemporâneo seja a de configurar 
agente financiador e fomentador de 
atividades que tenham por fim gerar 
a transformação social. 

Gaspar ARIÑO ORTIZ enfatiza 
a concepção do Estado financiador, 
concent rado  na  a t iv idade  de 
fomento, entendida como atividade 
de estímulo e pressão, realizada 
de modo não coativo, sobre os 
cidadãos e grupos sociais, para 
imprimir um determinado sentido 
a suas atuações. Para o autor, por 
meio de subvenções, isenções fiscais 
e créditos, o Estado não obriga 
nem impõe; oferece e necessita de 
colaboração do particular para que 
a atividade fomentada seja levada 
a cabo.34  

A transferência de recursos 
públicos a entidades privadas 
carac ter iza -se  como uma das 
possíveis  técnicas de fomento . 
Presta-se ao menos para dois fins: a) 
para incentivar que tais entidades 
privadas, quando lucrativas, por meio 
do exercício de atividade econômica 
acabem gerando benefícios públicos 
e b) para incentivar que entidades 
não lucrativas passem a realizar 
atividades de interesse público, 
gerando igualmente benefícios 
(sobretudo de modo direto) para a 
comunidade.35

A autorização legal do repasse 

disc ipl ina  jur ídico -normat iva 
(Lei  federal  n.  9.790/99 e sua 
regulamentação, Decreto n. 3.100/99), 
que possibilitasse a gestão privada de 
recursos públicos para fins públicos, 
a partir de bases e procedimentos 
t o t a l m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  e 
inovadores, mais consentâneos 
com os novos paradigmas do Estado 
e da Administração pública ora 
referidos.

Todavia, ainda que se refira 
neste trabalho à expressão “gestão 
privada de recursos públicos para 
fins públicos”, cumpre ressaltar que 
a base que disciplina esta gestão 
privada –  notadamente no caso das 
OSCIPs – tem fundo eminentemente 
negocial e colaborativo.

Isso  s igni f ica  que ,  embora 
cumpra às OSCIPs desenvolver 
atividades para alcançar benefícios 
públicos, é o Termo de Parceria 
firmado entre o parceiro público e 
o parceiro privado (um instrumento 
colaborativo público-privado) que 
estabelece as bases a partir das 
quais deve ser realizada a gestão dos 
recursos públicos eventualmente 
recebidos pela entidade privada sem 
fins lucrativos.  

Por tanto ,  entende-se  nes te 
trabalho que, mesmo sendo fixadas 
b i l a te ra lmente  as  r eg ras  que 
disciplinam a relação colaborativa 
entre o parceiro público e o parceiro 
privado (OSCIP),  a gestão dos 
recursos públicos é realizada de 
modo individualizado por parte da 
OSCIP. 

A seguir, cabe tecer considerações 
acerca do regime jurídico da gestão 
privada de recursos financeiros 
púb l i cos  pa ra  f ins  púb l i cos , 
operacionalizada pelas entidades 
do Terceiro Setor.  

33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 294.
34 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Princípios de derecho público económico: modelos de Estado, gestión pública, regulación económica. Granada: 
Comares, 1999. p. 290. Similar à concepção apresentada é a formulação do Estado do Investimento Social, de autoria de Anthony GIDDENS, 
um dos idealizadores da versão contemporânea da denominada terceira via. Partindo da crise do Estado do Bem–estar Social, GIDDENS propõe 
uma nova forma de organização da economia, denominada economia mista. Por meio dela, buscar-se-ia uma sinergia entre os setores público e 
privado, com a utilização do dinamismo dos mercados sem perder de vista o interesse público. Afirma GIDDENS que esse modelo econômico 
“envolve um equilíbrio entre regulação e desregulação, num nível transnacional bem como em níveis nacional e local; e um equilíbrio entre o 
econômico e o não-econômico na vida da sociedade” (GIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da 
social-democracia. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 110.).
35 Sobre o tema do fomento, cf. especialmente SOUTO, Marcos Juruena Villela. Estímulos positivos. In: _____. Direito administrativo em debate. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 347-376. 

de recursos financeiros de origem 
pública a entidades não lucrativas 
não representa uma novidade em 
nosso sistema jurídico, e portanto, 
não foi inaugurada com a edição da 
Lei federal n. 9.790/99 (OSCIPs).

Cabe aduzir que mesmo antes 
da edição da Lei federal n. 91, de 28 
de agosto de 1935, a qual instituiu 
e disciplinou o Título de Utilidade 
Pública na órbita federal, tem-se 
como possível em nosso ordenamento 
o repasse de recursos financeiros 
públicos para tais entidades, desde 
que o emprego de tais recursos 
visem a consecução de atividades 
relevantes à sociedade.  

No entanto, claro está que a 
realidade institucional vigente à 
época da edição da Lei federal n. 
91/35 é bastante diversa da realidade 
presente quando da edição da Lei 
federal n. 9.790/99. 

E precisamente por isso, é que 
foi instituída uma nova e especial 

“

”

A base que 
disciplina a 

gestão privada 
[de recursos 

públicos para 
fins públicos]... 

tem fundo 
eminentemente 

negocial e 
colaborativo.
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4. GESTãO PRIVAdA dE RECURSOS fINANCEIROS PÚBlICOS PARA fINS PÚBlICOS:
BAlIzAMENTOS E REGIME JURÍdICO

abe aduzir comentários acerca 
de um dos principais impasses 
que decorrem da temática ora 

apresentada: qual o regime jurídico 
a que as entidades privadas não 
lucrativas, que recebem aportes 
financeiros de ordem pública, devem 
ser submetidas?

A problemática exposta não 
comporta uma rápida solução. 

Entretanto, é possível indicar alguns 
balizamentos, os quais podem, em seu 
conjunto, levar a um posicionamento 
fundamentado a respeito da indagação 
proposta.

Muito tem sido discutido acerca da 
necessidade de estabelecimento de um 
Marco Regulatório do Terceiro Setor no 
Brasil. Fala-se, inclusive, em uma Lei 
Geral ou em um Estatuto do Terceiro 
Setor, o qual procurasse sistematizar, 
uniformizar e disciplinar, e um único 
texto legislativo, as diferentes formas 
de organização jurídica, atividades e 
modos de gestão das entidades que 
deste segmento façam parte.36 

Contudo, parece-nos que tal 
empreitada é de difícil concretude, 
pois sobre tais entidades não lucrativas 
incide uma diversidade muito grande 
de normas jurídicas, oriundas dos 
mais diferentes ramos do Direito e de 
inúmeros textos legislativos, os quais, 
em seu conjunto – e contando-se 
com um esforço de sistematização e 
interpretação do jurista – representam 
o verdadeiro tratamento normativo 
regulador do setor. 

É que, como bem assinala José 
Eduardo Sabo PAES, “o Terceiro Setor 
tem uma grande abrangência não só 

na sua forma de atuação, como com 
relação às entidades ou organizações 
sociais que o constituem, não havendo, 
ainda, no âmbito do ordenamento 
jurídico brasileiro, uma definição exata 
em lei do que seja esse setor, de que se 
compõe e em que áreas atua”.37 

Desse modo, soa mais razoável 
estabelecer um conjunto de regras 
e princípios jurídicos que visem a 
regulamentar, em linhas gerais, as 
organizações e atividades desenvolvidas 
pelo Terceiro Setor. Entretanto, a 
existência de disciplinas especiais é 
e será sempre inevitável, pois trata-
se de uma esfera de entidades e 
atividades que têm sua origem – e 
destino – na própria sociedade civil. 
Indubitavelmente, depara-se aqui 
com uma realidade essencialmente 
dinâmica e cambiante, dotada de um 
elevado grau de auto-regulação.     

Sem prejuízo disso, a regra geral 
é a de que as entidades do Terceiro 
Setor submetem-se, preferencialmente, 
a um regime de direito privado. 
Todavia, estas associações e fundações 
privadas, embora não componentes da 
organização administrativa integrante 
do setor estatal, têm por vocação 
o desenvolvimento de atividades 
de interesse público, como saúde, 
educação, assistência social, etc. 

Assim, no ordenamento jurídico 
brasileiro, muitas vezes a partir de 
vetores constitucionalmente previstos, 
é comum encontrar disciplinas 
normativas especiais, as quais se aplicam 
a determinados segmentos de atividades, 
a exemplo do que ocorre nos serviços de 
saúde. Tais serviços, inclusive, podem 

ser executados (i) diretamente por 
entidades públicas, (ii) diretamente 
por entidades privadas lucrativas, (iii) 
diretamente por entidades públicas não-
lucrativas, ou ainda (iv) em regime de 
parcerização entre entidades públicas 
entre si (oriundas de esferas federativas 
distintas – p. ex. União Federal e 
Municípios – ou ainda entre entidades 
públicas e privadas, lucrativas e não 
lucrativas.38      

Nas hipóteses de desenvolvimento 
dos aludidos serviços ou atividades por 
meio de parcerias público-públicas ou de 
parcerias público-privadas – entendida 
esta expressão em sentido amplo, e 
não no sentido restrito empregado pela 
Lei federal n. 11.079/04 – é bastante 
comum ocorrer o repasse, obrigatório 
ou voluntário, de verbas públicas. E 
quando tais repasses financeiros são 
realizados em prol de uma entidade 
privada não lucrativa, tal entidade, além 
de se submeter ao regramento especial 
que disciplina a atividade de interesse 
público que será por ela desenvolvida – 
e que justifica e fundamenta o repasse 
efetivado – deverá também submeter-
se, desde que isso esteja expressamente 
previsto em lei, às regras, aos princípios 
e aos procedimentos que regem o 
emprego, a gestão e o controle de 
recursos financeiros públicos.  

A origem dessas transferências 
está na atividade estatal de fomento, 
compreendida nos termos acima 
assinalados. 

Contudo, se por um lado o fomento, 
pela via eleita dos repasses financeiros, 
opera uma ampliação da esfera jurídica 
do destinatário (p.ex. recebimento de 

36 Papel importante nessa busca por uma regulação do setor foi desenvolvido durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio de 
rodadas organizadas pelo Grupo de Interlocução Política do Conselho da Comunidade Solidária, dedicadas ao tema marco legal do Terceiro 
Setor, ocorridas entre 1997 e 1998 (cf. FERRAREZI, Elizabete. OSCIP – Organização da sociedade civil de interesse público: a lei 9.790/99 como 
alternativa para o terceiro setor. 2 ed. Brasília: Comunidade Solidária, 2000.). Em 26 de setembro de 2001 a Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio da Câmara dos Deputados realizou o seminário “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor”, com a participação de parlamentares e 
representantes de diversas entidades do Terceiro Setor. Entretanto, ainda que uma das propostas ali discutidas fosse a elaboração de um projeto 
de lei para regular o Terceiro Setor, os trabalhos não tiveram continuidade. Sob a égide do Governo Lula, foi instituído em 2004 o Grupo de 
Trabalho Interministerial do Terceiro Setor, em decisão conjunta do Presidente da República da ABONG (não por decreto presidencial), sob a 
coordenação geral do assessor especial da Presidência, Sr. César Alvarez. Não houve, até o presente momento, divulgação de um relatório oficial 
dos trabalhos eventualmente realizados.   
37 PAES, José Eduardo Sabo. Terceiro Setor: conceituação e observância dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. Fórum 
administrativo – Direito Público, Belo Horizonte, a. 5, n. 48, p. 5093-5098, fev. 2005. p. 5094.).
38 A propósito, cf. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Público e privado no setor de saúde. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, 
Belo Horizonte, a. 3, n. 9, p. 71-104, jan./mar. 2005.   
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verba pública), de outro, tal atividade 
estatal acaba por condicionar ou 
mesmo restringir o regime privado ao 
qual, em regra, tais entidades estão 
originalmente submetidas. 

Neste último caso (condicio-
namentos ou restrições decorrentes 
do fomento estatal), são instituídos 
pelo ordenamento determinados 
procedimentos e obrigações (p. ex. 
prestação de contas ao ente público 
repassador), os quais devem ser 
plenamente cumpridos pelas entidades 
privadas não lucrativas – sob pena 
de responsabilização penal, cível ou 
administrativa – quando as mesmas 
estiverem na posição de gestoras 
privadas de recursos públicos para 
fins públicos.   

A própria Constituição da República 
veicula uma regra no exato sentido 
propugnado, no par. único do seu art. 
70, no que diz respeito aos destinatários 
da obrigação constitucional de 
prestação de contas aos Tribunais de 
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”.

Parece-nos estreme de dúvidas a 
afirmação segundo a qual, o repasse 
de verbas públicas para uma entidade 
privadas sem fins lucrativos, efetivada 
pela via do convênio, termo de parceira, 
contrato de gestão, contrato de repasse 
ou qualquer instrumento jurídico, não 
tem o condão de transformar a natureza 
do repasse financeiro, de público para 
privado.39 

É  inegáve l  que  se  ass i s te 
hodiernamente a uma aproximação entre 
o regime de direito público e o regime de 
direito privado, que aliás constituiu-
se em uma das prospecções para a 
Administração pública contemporânea, 
apontada por Massimo Severo GIANNINI 
em 1980.

À época o autor registrou que “o 
direito administrativo, como normativa 
pública de caráter autoritário, tende a 
reduzir-se, e as zonas que abandona 
são ocupadas novamente pelo direito 
privado”.40 Prosseguindo, asseverou 
que “o direito que regula a atividade das 
administrações públicas tende, portanto, 
a compor-se de uma parte fortemente 

autoritária – direito administrativo em 
sentido estrito – e de outra, em que se 
tem como válida, ainda que com certas 
adaptações, a normativa privada”.41 

Nesse sentido, defende-se atualmente 
ser possível à Administração optar por 
formas de organização e de atuação 
oriundas do regime privado,42 sempre 
que o ordenamento não veicular uma 
vedação (explícita ou implícita) que 
afaste tal opção.  

No entanto, não é o caso de se 
posicionar favoravelmente à submissão 
integral das relações negociais 
administrativas aos ditames do regime 
jurídico privado. 

Visando à contenção da fuga da 
Administração pública para o direito 
privado, escreveu-se ser possível a 
circunscrição da atividade administrativa 
a um regime privatístico, desde que 
seja exigido da Administração “a par 
das normas jurídico-privadas, ter em 
consideração certas normas e princípios 
gerais do Direito Público”.43

E seguindo esta linha de raciocínio, 
se, nas hipóteses aludidas sobre a 
Administração Pública, continua a 
incidir a disciplina de direito público, 
o mesmo vai ocorrer sobre seus 
colaboradores ou parceiros privados 
(pessoas físicas ou jurídicas), quando a 
estes forem transferidas verbas públicas 
para a consecução de atividades de 
interesse público, desde que isso esteja 
expressamente previsto em lei.  

Mais do que isso, conforme assevera 
Juan Carlos CASSAGNE, “como os 
fins e natureza de toda instituição ou 
categoria jurídica influem e modelam 
seu regime, não obstante possam 
aparecer distintas técnicas entrelaçadas, 
as normas aplicáveis e sobretudo os 
princípios jurídicos que informam 
cada atividade, são distintos na medida 
em que respondam a uma finalidade 
de polícia, de fomento ou de serviço 
público”.44  

39 Nesse sentido, embora as afirmações estejam aplicadas aos efeitos dos repasses pela via do convênio, cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 295-296.
40 GIANNINI, Massimo Severo. Premisas sociológicas e históricas del derecho administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Pública, 1987. p. 83. 
41 Ibid., p. 83-84.
42 Cf. MOREIRA, Vital. Organização Administrativa. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.
43 ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado. Coimbra: Almedina, 1996. p. 160-161. Cf. ainda RIVERO ORTEGA, Ricardo. 
Administraciones públicas y derecho privado. Madrid: Marcial Pons, 1998
44 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo. 7. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2002, t. II. p. 344.
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Louvável, portanto, foi a Lei federal 
n. 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
quando estipulou em seu art. 113 que 
“as entidades privadas beneficiadas 
com recursos públicos a qualquer título 
submeter-se-ão à fiscalização do Poder 
Público, com a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e objetivos para 
os quais receberam os recursos”.

Nesse contexto, pertinentes são as 
afirmações de Carlos Ari SUNDFELD 
e Vera SCARPINELLA, para quem “nos 
moldes do que se tem reconhecido para 
as organizações sociais, as organizações 
da sociedade civil de interesse público, 
os órgãos integrantes do ‘Sistema S’, os 
conselhos de fiscalização profissional e 
também para as entidades integrantes do 
terceiro setor de um modo geral, o repasse 
de recursos públicos (dinheiro, bens ou 
servidores), quando houver, sujeita tais 
entidades à fiscalização estatal”.45 (g.n.) 
Para os autores, “é dever do Poder Público 
rastrear e acompanhar a destinação final 
dada ao seu patrimônio, tendo em 
vista os parâmetros de economicidade, 
finalidade, igualdade e moralidade na 
aplicação dos recursos públicos”.46

Aos poucos as ponderações 
apontadas vão sendo internalizadas e 
assimiladas pelos doutrinadores que 
se ocupam do direito administrativo 
no Brasil. 

É o caso de Marçal JUSTEN FILHO, 
autor que define o direito administrativo 
como “o conjunto das normas jurídicas 
de direito público que disciplinam as 
atividades administrativas necessárias 
à realização dos direitos fundamentais 
e à organização e o funcionamento 
das estruturas estatais e não estatais 
encarregadas de seu desempenho”.47  
(g.n.)

São palavras do autor:
A difusão de organizações não 

estatais orientadas à satisfação 
de interesses coletivos produz a 
ampliação dos limites do direito 
administrativo para alcançar 
entidades colocadas fora do âmbito 
puramente estatal. Isso não equivale 
a afirmar a identidade absoluta de 
regime jurídico para os entes estatais 
e não estatais. O que se afirma é 
que o direito administrativo alcança 
essas atividades não governamentais, 
afetando e restringindo a autonomia 
privada que seria característica das 
atividades de cunho egoístico. Assim, 
por exemplo, o direito administrativo 
disciplina o desempenho de atividades 
de cunho educacional prestadas por 
entidades privadas. O ensino privado 
não pode ser conduzido integralmente 
segundo os princípios próprios da 
livre empresa e da livre iniciativa. 
Nenhum particular pode ser obrigado 

a aplicar seus esforços e seus bens 
em atividades de natureza educativa. 
Mas, se resolverem a tanto se dedicar, 
estarão subordinados a uma série 
de determinações produzidas pelas 
instituições de direito administrativo. 
Por outro lado, os instrumentos de 
controle e de repressão alcançam 
essas manifestações de atividades 
administrativas não estatais, tal como 
se vê da definição de “funcionário 
público” contida no art. 327 do Código 
Penal e se evidencia pela aplicação 
ampla do regime da improbidade 
administrativa previsto na Lei federal 
n. 8.429/92.”48 

Ora, no que tange ao regime 
jurídico-normativo em que devem 
ser enquadradas as OSCIPs, mormente 
em face da Lei federal n. 9.790/99 
e do Decreto n. 3.100/99, parece-
nos que o legislador optou por 
instituir uma disciplina especial, 
a qual, contemplando muitas das 
preocupações e balizamentos aqui 
trazidos, findou por criar novas 
formas de gestão, de fiscalização e 
de controle dos recursos públicos 
transferidos para tais entidades. A 
seguir, serão elencadas e analisadas 
as diferentes espécies de repasses 
financeiros públicos que podem ser 
eventualmente transferidos para as 
entidades do Terceiro Setor.

45 SCARPINELLA, Vera; SUNDFELD, Carlos Ari. Fundações educacionais e licitação. In: PANTALEÃO, Leonardo (Org.). Fundações educacionais. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 248-259. p. 256. 
46 Ibid.
47 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1.
48 Ibid.,  p. 4.

5. REPASSES fINANCEIROS PÚBlICOS PARA AS ENTIdAdES dO TERCEIRO SETOR

nicialmente, importa notar que os 
repasses financeiros para entidades 
do Terceiro Setor podem ser de três 

espécies: a) auxílios, b) contribuições e 
c) subvenções sociais.

Há uma dificuldade sensível em 
traçar contornos conceituais precisos 
para cada uma das espécies assinaladas, 
uma vez que atualmente o regime 
jurídico-financeiro desses repasses 
resulta de uma diversidade de textos 
legislativos, decretos e atos normativos 
infralegais, cujos principais são: a) 

Lei federal n. 4.320, de 17 de março 
de 1964 (normas gerais de direito 
financeiro); b) Decreto n. 93.872, de 
23 de dezembro de 1986 (dispõe sobre 
a unificação dos recursos de caixa 
do Tesouro Nacional); c) Instrução 
Normativa da Secretaria do Tesouro 
Nacional-STN n. 01, de 15 de janeiro 
de 1997 (disciplina a celebração de 
convênios de natureza financeira 
que tenham por objeto a execução de 
projetos ou realização de eventos); d) 
Lei Complementar n. 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) e e) Lei Orçamentária e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, de cada uma 
das entidades federativas.

5.1 As denominadas
“transferências voluntárias” 

Transferências voluntárias contra-
põem-se às chamadas transferências 
obrigatórias de recursos, e por isso 
não podem resultar de obrigação 
constitucional ou legal. 

Tais repasses representam uma 

I
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unicamente para atender finalidades 
públicas, nos termos anteriormente 
previstos na programação originária 
do Governo.

A Constituição de 1988 estipula no 
§1° do art. 165 que “a lei que instituir 
o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de 
duração continuada”. De outro lado, 
entre as matérias objeto da lei de 
diretrizes orçamentárias, o §2° do art. 
165 arrola “as metas e prioridades da 
administração pública federal...”.

Assim, a programação originária 
das diretrizes, objetivos, metas e 
prioridades da administração pública 
federal determinada pela Carta 
Magna é realizada pela legislação 
infraconstitucional correspondente. 

A Lei Federal n. 10.933, de 11 
de agosto de 2004, a qual instituiu o 
Plano Plurianual 2004/2007,49 dispõe 
no § 1° do art. 1° que “integram 
o Plano Plurianual: I - Anexo I - 
Orientação Estratégica de Governo; 
II - Anexo II - Programas de Governo; 
III - Anexo III - Órgão Responsável por 
Programa de Governo; e IV - Anexo 
IV - Programas Sociais. 

O art. 2° do diploma legislativo 
enfocado estipula que “os Programas, 
no âmbito da Administração Pública 
Federal, para efeito do art. 165, 1º, 
da Constituição, são os integrantes 
desta Lei”. No Anexo I são descritos os 
megaobjetivos a serem perseguidos, 
quais sejam (i) inclusão social e 
redução das desigualdades sociais, 
(ii) crescimento com geração de 
t r a b a l h o ,  e m p r e g o  e  r e n d a , 
ambientalmente sustentável e redutor 
das desigualdades sociais e (iii) 
promoção e expansão da cidadania e 
fortalecimento da democracia.

Alinhando o fenômeno das 
parcerias à transferência de recursos 

financeiros para entidades públicas 
e privadas, como técnica destinada 
à execução dos programas do PPA, 
cabe apontar que a Lei Federal 
nº 10.933/04 (Plano Plurianual 
2004/2007) estabeleceu em seu art. 12 
que “o Poder Executivo poderá firmar 
compromissos, agrupados por sub-
regiões, com Estados, Distrito Federal 
e Municípios, na forma de pacto de 
concertamento, definindo atribuições 
e responsabilidades das partes, com 
vistas à execução do Plano Plurianual 
e de seus programas” [g.n.]. 

Por seu turno, o §2º do artigo 
indigitado estipula que “os pactos de 
concertamento, de que trata o caput, 
abrangerão os programas e ações que 
contribuam para os objetivos do Plano 
Plurianual, em nível estadual e sub-
regional, e definirão as condições em 
que a União, os Estados e o Distrito 
Federal, os Municípios e a sociedade 
civil organizada participarão do ciclo 
de gestão deste Plano”. [sem grifo no 
original]

Para os efeitos da Lei Complementar 
n. 101/00 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), o art. 25 reza que “entende-se 
por transferência voluntária a entrega 
de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Único 
da Saúde”.50 O par. 2o do artigo 
aludido estabelece que “é vedada a 
utilização de recursos transferidos em 
finalidade diversa da pactuada”.

Nos termos do par. 2o do art. 12 da 
Lei federal n. 4.320/64, transferências 
correntes são “as dotações para 
despesas às quais não corresponda 
contraprestação direta em bens e 
serviços, inclusive para contribuições 
e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de 
direito público ou privado”. 

Para o par. 6o do art. 12 da Lei 
federal n. 4.320/64, transferências 
de capital são “as dotações para 
i n v e s t i m e n t o s  o u  i n v e r s õ e s 
financeiras que outras pessoas 
de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente 
de  contraprestação  dire ta  em 
bens ou serviços, constituindo 
essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou 
de lei especial anterior, bem como as 
dotações para amortização da dívida 
pública”. 

Ora, embora o aludido art. 25 
da Lei Complementar n. 101/00 não 
contemple as entidades sem fins 
lucrativos como destinatárias diretas 
de repasses financeiros voluntários, 
parece evidente que isso pode ocorrer 
de modo indireto ou decorrente. 

I s so  quer  s igni f icar  que  o 
ente público que recebeu a verba 
transferida, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, 
poderá utilizar-se das parcerias 
com OSCIPs – ou outras entidades 

“

”

Está-se diante 
de uma 

tentativa de 
evolução 

da própria 
forma de se 

administrar no 
setor público 

estatal.

49 Sobre os Planos Plurianuais de 1991-1995, 1996-1999 e 2000-2003, cf. GARCIA, Ronaldo Coutinho. A reorganização do processo de planejamento 
do Governo federal: o PPA 2000-2003. Texto para discussão n. 726. Brasília: IPEA, 2000.
50 A Lei federal n. 11.178, de 20.09.05 (atual Lei de Diretrizes Orçamentárias) trata especificamente das transferências voluntárias, nos artigos 
44 a 53.
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integrantes do Terceiro Setor – 
para adimplir os compromissos 
assumidos junto ao ente repassador, 
situação que ensejará que a entidade 
privada venha a ser destinatária de 
transferências voluntárias de um 
ente público.51 

Cabe registrar que o art. 35 da 
Lei federal n. 11.178, de 20.09.05 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
estabelecia que a destinação de 
recursos a entidades privadas sem 
fins lucrativos dependerá ainda de: 
I - publicação, pelo Poder respectivo, 
de normas a serem observadas na 
concessão de subvenções sociais, 
auxílios e contribuições correntes, 
que definam, entre outros aspectos, 
critérios objetivos de habilitação e 
seleção das entidades beneficiárias 
e de alocação de recursos e prazo 
do benefício, prevendo-se, ainda, 
cláusula de reversão no caso de 
desvio de finalidade; II - ressalvadas 
as situações previstas no inciso IV 
do art. 33 desta Lei, a aplicação 
de recursos de capital dar-se-á 
exclusivamente para: a) aquisição 
e instalação de equipamentos, bem 
como para as obras de adequação 
física necessárias à instalação dos 
referidos equipamentos;  ou b) 
aquisição de material permanente; III - 
identificação do beneficiário e do valor 
transferido no respectivo convênio 
ou instrumento congênere; IV - 
declaração de funcionamento regular 
da entidade beneficiária nos últimos 
3 (três) anos, emitida no exercício de 
2006 por 3 (três) autoridades locais, 
e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria; e V - 
execução na modalidade de aplicação 
50 - Transferências a Instituições 
Privadas sem Fins Lucrativos.

51 Esta situação, inclusive, constitui-se em uma característica essencial de diversos Programas do Governo Federal, a exemplo do que ocorre 
com o Programa Sáude da Família-PSF, do Ministério da Saúde. Aliás, todas as ponderações, orientações e conclusões presentes neste trabalho 
estendem-se a este e outros Programas federais, ainda que sejam utilizados, exclusivamente ou de modo compartilhado, recursos oriundos 
de organismos internacionais e multilaterais de finaciamento (p.ex. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, Banco  
Interamericano de Desenvolvimento-BID).    

5.2 Auxílios 

A Lei federal n. 4.320/64, em seu 
art. 12, par. 6o, qualifica o auxílio 

como uma espécie de transferência 
de capital, derivada diretamente da 
Lei de Orçamento, e destina-se a 
investimentos ou inversões financeiras 
que entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos devam realizar, 
independentemente de contraprestação 
direta em bens ou serviços. 

Embora o auxílio comporte algumas 
regras específicas no Decreto n. 
93.872/86 (arts. 63 e ss) e na Instrução 
Normativa n. 01/97-STN (cuja definição 
consta no art. 1o, par. 1o , inc. VII, 
como sendo “transferência de capital 
derivada da lei orçamentária que se 
destina a atender a ônus ou encargo 
assumido pela União e somente será 
concedida à entidade sem finalidade 
lucrativa”), atualmente é a Lei federal 
n. 11.178, de 20.09.05 (LDO) que 
contém a disciplina mais abrangente 
em relação às possibilidades e limites 
de destinação de repasses financeiros 
federais a título de auxílios.

Dessarte, especificamente no que 
se refere às OSCIPs, o art. 33 do 
diploma legislativo assinalado dispõe 
que “é vedada a destinação de recursos 
a título de auxílios, previstos no art. 
12, §6o, da Lei n. 4.320, de 1964, 
para entidades privadas, ressalvadas 
as sem fins lucrativos e desde que 
sejam: (...) VI- qualificadas como 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP, com termo 
de parceria firmado com o Poder 
Público, de acordo com a Lei n. 9.790, 
de 1999, e que participem da execução 
de programas constantes do plano 
plurianual, devendo a destinação de 
recursos guardar conformidade com os 
objetivos sociais da entidade”.

5.3 Contribuições  

A contribuição vem igualmente 
prevista na Lei federal n. 4.320/64 (art. 
12), e pode ser qualificada, tanto como 
um espécie de transferência corrente 
(par. 2o do art. 12), como uma espécie 

de transferência de capital, quando 
então derivará de lei especialmente 
anterior ao repasse (par. 6o do art. 
12).

O Decreto n. 93.872/86, em seu 
art. 63, par. 2o, prescreve que “a 
contribuição será concedida em virtude 
de lei especial, e se destina a atender ao 
ônus ou encargo assumido pela União 
(Lei n. 4.320/64, §6o do art. 12)”. 

Ainda que haja uma definição 
relativamente distinta na Instrução 
Normativa n. 01/97-STN, art. 1o, par. 
1o, inc. VI, é a Lei federal n. 11.178/05 
(LDO) que veicula uma regulamentação 
mais clara desta espécie de repasse 
público, estabelecendo em seu art. 32, 
caput,  que “é vedada a destinação de 
recursos à entidade privada a título 
de contribuição corrente, ressalvada 
a autorizada em lei específica 
ou destinada à entidade sem fins 
lucrativos selecionada para execução, 
em parceria com a administração 
pública federal, de programas e ações 
que contribuam diretamente para o 
alcance de diretrizes, objetivos e metas 
previstas no plano plurianual” [sem 
grifo no original].

Ou se ja ,  se  antes  havia  a 
obrigatoriedade de destinação de 
contribuições unicamente se houvesse 
lei anterior que a autorizasse, agora, 
em face do citado artigo, existe a 
possibilidade de que isso decorra 
diretamente de parceria efetivada 
pelo Poder Público concedente. Por 
isso, tal espécie de repasse financeiro 
público também pode ser transferida 
às OSCIPs, pela via do Termo de 
Parceria.

Entretanto, o par. único do art. 32 
da Lei Federal n. 11.178/05 (LDO) 
era categórico: “a transferência de 
recursos a título de contribuição 
corrente não autorizada em lei 
específica dependerá de publicação, 
para cada entidade beneficiada, 
de ato de autorização da unidade 
orçamentária transferidora, o qual 
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5.4 Subvenções sociais

será acompanhado de demonstração 
do atendimento ao disposto no 
caput, no inciso I do art. 35 desta 
Lei e, também, de que a entidade 
selecionada é a que melhor atende 
aos critérios estabelecidos para a 
escolha”.

Por derradeiro, cabe apresentar as 
subvenções sociais, última espécie de 
repasse financeiro público que pode 
ser transferido às OSCIPs, instituídas 
pela Lei federal n. 4.320/64, em 
seu art. 12, par. 2o (transferências 
correntes), e definidas como “as que 
se destinem a instituições públicas 
ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, sem finalidade lucrativa” 
(art. 12, par. 3o, inc. I), para atender 
unicamente despesas de custeio 
dessas entidades.

A  Le i  f ede ra l  n o 4 . 320 /64 
estabelece ainda que “a concessão de 
subvenções sociais visará à prestação 
de serviços essenciais de assistência 

social, médica e educacional, sempre 
que a suplementação de recursos de 
origem privada aplicados a esses 
objetivos revelar-se mais econômica” 
(art. 16, caput). Ademais disso, 
prescreve o art. 17 da Lei federal n. 
4.320/64 que “somente à instituição 
cujas condições de funcionamento 
forem julgadas satisfatórias pelos 
órgãos oficiais de fiscalização serão 
concedidas subvenções”.

O Decreto n. 93.872/86 (arts. 
59 e ss) e a Instrução Normativa n. 
01/97-STN  (art. 1o, par. 1o , inc. VIII) 
também disciplinam a subvenção 
social. 

Contudo, é a Lei federal n. 
11.178/05 (LDO), que em seu artigo 
art. 31, autoriza especificamente a 
destinação de subvenções sociais 
às OSCIPs: “ É vedada a destinação 
de recursos a título de subvenções 
sociais para entidades privadas, 
ressa lvadas  aquelas  sem f ins 
lucrativos, que exerçam atividades 
de natureza continuada nas áreas 

de cultura, assistência social, saúde 
e educação, observado o disposto no 
art. 16 da Lei no 4.320, de 1964, e 
que preencham uma das seguintes 
condições: I - sejam de atendimento 
direto ao público, de forma gratuita, 
e estejam registradas no Conselho 
Nacional de Assistência Social 
– CNAS;  II - sejam vinculadas 
a organismos internacionais de 
natureza filantrópica ou assistencial; 
III - atendam ao disposto no art. 204 
da Constituição, no art. 61 do ADCT, 
bem como na Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993; ou IV – sejam 
qualificadas como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, com termo de parceria 
firmado com o Poder Público, de 
acordo com a Lei no 9.790, de 23 de 
março de 1999”. (g.n.)

Expostas as espécies de verbas 
públicas que eventualmente podem 
ser repassadas às entidades do 
Terceiro Setor, partimos para as 
conclusões finais do trabalho. 

6. REflExõES fINAIS

onforme foi exposto, encontra-
se em fase de desenvolvimento 
e de aperfeiçoamento uma 

série de novas formas de ação e 
de modelos de gestão de índole 
colaborativa, envolvendo o Estado, as 
empresas e as entidades privadas não 
lucrativas, integrantes da sociedade 
civil.

A disciplina jurídico-normativa 
das OSCIPs, composta principalmente 
pelas disposições da Lei federal n. 
9.790/99 e pelo Decreto n. 3.100/99, 
retrata esta realidade, e instiga os 
juristas a encontrarem fundamentos 
de ordem dogmática para explicar 
o fenômeno da gestão privada de 
recursos públicos para fins públicos.

As bases constitucionais da gestão 
privada de recursos públicos para fins 
públicos encontram-se em dois artigos 
da Constituição de 1988.

O primeiro é o par. único do art. 70 
da Constituição de 1988, cujo preceito 
dirige-se a toda e qualquer pessoa, 
física ou jurídica, que gerencie ou 

administre recursos públicos, razão 
pela qual as entidades do Terceiro 
Setor devem, obrigatoriamente, prestar 
contas de sua atuação no emprego 
desses recursos ao Tribunal de Contas 
da União (controle externo). 

O  segundo é  o  a r t .  74  da 
Constituição da República, que em 
seu inc. II, estabelece que o controle 
interno dos Três Poderes da União 
tem por finalidade “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”. (g.n.)

Sem prejuízo disso, revela-se uma 
tendência no campo da regulação 
estatal do Terceiro Setor no Brasil, 
no sentido de se impor às entidades 
privadas sem fins lucrativos um 
regime jurídico que é próprio dos 
órgãos e entidades que integram o 
setor público estatal, qual seja, o 

regime jurídico de direito público. 
No caso específico das OSCIPs, 

esta constatação vai na contramão 
de toda a racionalidade inventiva 
e contemporânea de gestão e de 
funcionamento de entidades de 
Terceiro Setor colaboradoras do 
Poder Público, inauguradas pela Lei  
federal n. 9.790/99. Olvida-se que há 
uma série de deveres e obrigações, 
sobretudo de ordem procedimental, 
instituída pela Lei federal n. 9.790/99 
para salvaguardar o interesse público 
no caso da gestão privada de recursos 
financeiros públicos pelas OSCIPS.

Apreciando a parca experiência 
dos Poderes Públicos na utilização 
desta espécie de acordo administrativo 
co labora t ivo ,  in fere -se  que  a 
principal dificuldade encontrada 
pelos aparelhamentos estatais 
está na ausência de interesse e de 
investimentos públicos aplicados, 
no mínimo, para duas finalidades: (i) 
criação de indicadores de desempenho 
setoriais e sistemas de controle 

C
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de gestão, ou seja, formatação e 
implementação de uma cultura de 
controle de resultados pela organização 
administrativa e (ii) capacitação e 
treinamento de agentes públicos 
incumbidos da celebração, gestão, 
fiscalização e controle dos Termos 
de Parceria.
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estatal. Um novo modelo de gestão de 
serviços sociais ou de atividades de 
interesse público foi instaurado, razão 
pela qual, ao invés de se prender a 
controles eminentemente formalísticos 

– que dificilmente redundam em maior 
eficiência administrativa – impõe-se 
traçar um novo caminho: o caminho 
da experimentação de novas formas 
de gestão pública, mais consentâneas 
com a postura do Estado contratual e 
do Estado financiador expostas neste 
trabalho. 
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Antonio Miguel Fernandes
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/RJ

om o objetivo de reduzir 
o  número de processos 
em exigência  por  fa l ta 

de documentação nas prestações 
de contas das organizações não 
-governamentais e associações que 
prestam serviços à Prefeitura, a 
Controladoria Geral do Município 
-  CGM - firmou, em 2004, um 
convênio com o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro 
para treinar contadores e técnicos 
em contabilidade que desejam 
trabalhar nestas organizações, tendo 
em vista  que somente técnicos com 
certificado do curso – aberto a todos 
os profissionais da área – poderão 
prestar à Prefeitura as contas de 
Ongs e associações. O objetivo da 
capacitação é também uniformizar os 
procedimentos contábeis das Ongs e 
dar a conhecer as determinações da 
Controladoria.

O tre inamento é  gratui to  e 
aberto a qualquer profissional 
registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade. No fim do curso, 
os profissionais são avaliados por 
meio de uma prova e, alcançando 
o desempenho esperado, estão 
aptos  a  in tegrar  a  re lação  de 
contabilistas de ONGs cadastrados 
pela Prefeitura.

Como o Conselho Regional 
de Contabilidade vem colaborando 
com a Prefeitura do Rio de Janeiro no 

O  presidente do Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC/RJ, Antonio Miguel Fernandes, fala sobre o programa 
de capacitação dos contabilistas para prestação de contas 
das Ongs. Confira. 

CRC capacita contabilistas no Rio

C processo de prestação de contas das 
Organizações Não-Governamentais 
- Ongs?

A Controladoria do Município 
do Rio de Janeiro e o Conselho 
Regional de Contabilistas -CRC-
RJ têm convênio firmado, com o 
objetivo de o CRC-RJ capacitar 
os contabilistas, ministrando o 
curso “Contabilidade e Prestação 
de Contas das ONGs Contratadas 
pela Prefeitura do RJ - Dec. Munic. 
24.547/04”.

Onde e de que forma é feito 
o treinamento dos técnicos de 
contabilidade? 

O curso citado é destinado 
aos Contabilistas (Técnicos em 
Contabilidade e Contadores), sendo 
ministrado na sede do CRC-RJ.

Quantos contabilistas já foram 
capacitados? 

Até o momento já foram treinados 
600 contabilistas.

Quais as maiores dificuldades das 
Ongs nas prestações de contas?

Não temos condições de informar. 
Entretanto, o curso abrange os 
seguintes tópicos:

Aspectos legais e ambiente social de 
atuação das Ongs:

O Código Civil e as entidades do • 
Terceiro Setor. 

Fontes de recursos para as entidades • 
do Terceiro Setor. 
Agentes financiadores e seu papel • 
no fortalecimento institucional. 
Auditoria financeira e opera-• 
cional. 
Legislação municipal – Rio de • 
Janeiro 

Aspectos contábeis específicos do 
Terceiro Setor e escrituração com 
fechamento de balanço:

Conceitos básicos. • 
Patrimônio – Conceito e principais • 
componentes. 
Balanço Patrimonial – Conceito e • 
principais componentes. 
Demonstração do Superávit ou • 
Déficit do Exercício. 
Normas Brasileiras de Conta-• 
bilidade aplicáveis ao Terceiro 
Setor. 
Indicadores para análise de • 
Balanço e eficiência da gestão 
da Ong. 

Prestação de Contas:
Conceitos básicos: Prestação • 
de contas técnica e contábil-
financeira. 
Plano de Contas do financiador. • 
Documentos fiscais e financeiros. • 
Ferramentas de apoio ao con-• 
trole. 
Pontos de interesse do financiador: • 
empresas, governos e Ongs. 
Regras especiais de financiadores. • 
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C om o emprego da expressão 
em inglês “Non-Governmental 
Organ iza t ions  (NGOs) ” 

para  denominar  organizações 
internacionais e supranacionais 
n ã o  i n s t i t u í d a s  p o r  a c o r d o s 
governamentais, a denominação 
Organização Não-Governamental - 
ONGs foi mencionada pela primeira 
vez na Organização das Nações 
Unidas – ONU, depois da segunda 

Os Tribunais de Contas, através de seus corpos técnico e 
deliberativo, precisam repensar sua forma de atuação no que 
tange aos convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos utilizados para transferir recursos, defende 
o  contador da CAD Marcelo Simas Ribeiro, em seu artigo.

Marcelo Simas Ribeiro
Contador da Controladoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD   

guerra mundial.
Depois de um extenso período de 

certo isolamento em decorrência da 
ditadura militar, as organizações não-
governamentais brasileiras iniciaram 
um processo de articulação no decorrer 
da década de 80. Em nosso país, essa 
denominação era freqüentemente 
ligada a um conjunto de entidades 
que apoiavam organizações populares 
de promoção da cidadania, defesa de 

direitos e luta pela democracia política 
e social. As primeiras ONGs surgiram 
em harmonia com as necessidades e 
dinâmicas das atividades sociais.

No entanto, o aparecimento de 
novas organizações privadas sem fins 
lucrativos, com perfis e perspectivas 
de atuação social diversificada, fez 
com que a sigla ONG passasse a ser 
utilizada por uma grande quantidade 
de organizações.

1. INTROdUçãO

2. O TERCEIRO SETOR

o ordenamento jurídico pátrio, 
as entidades de interesse 
social sem fins lucrativos 

com autonomia e administração 
própria que tenham por objetivo o 
atendimento de necessidades sociais 
ou a defesa de direitos difusos ou 
emergentes caracterizam-se como 
organizações do terceiro setor ou 
Organizações Não-Governamentais 
– ONGs. 

Em 1999, um estudo realizado 
pela consultoria do Senado Federal 
assim definiu Organizações Não-
Governamentais:

O N G  s e r i a  u m  g r u p o 

social  organizado, sem fins 
lucrativos, constituído formal e 
autonomamente, caracterizado por 
ações de solidariedade no campo 
das políticas públicas e pelo legítimo 
exercício de pressões políticas em 
proveito de populações excluídas 
das condições da cidadania.1 
Segundo Herbert de Souza, o 

Betinho:
uma ONG se define por sua vocação 
política, por sua positividade 
política: uma entidade sem fins de 
lucro cujo objetivo fundamental 
é desenvolver uma sociedade 
democrática, isto é, uma sociedade 

fundada nos valores da democracia 
– liberdade, igualdade, diversidade, 
participação e solidariedade. (...) 
As ONGs são comitês da cidadania 
e surgiram para ajudar a construir 
a sociedade democrática com que 
todos sonham.2

No Município do Rio de Janeiro, 
conforme o art.  8º do Decreto 
Municipal nº 24.547/04, considera-
se Organização Não-Governamental 
(ONG):

a entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, com objetivos 
públicos, caracterizada pelo 
predomínio da ação comunitária, 

1 ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. Perguntas mais freqüentes. Disponível em: (http://www.abong.org.br). 
Acesso em 29.07.2008.
2 ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. Perguntas mais freqüentes. Disponível em: (http://www.abong.org.br). 
Acesso em 29.07.2008.

N
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pela hegemonia do interesse 
social e no surgimento de novas 
instituições sociais, em atividades 
de cooperação integrada com o 
Município.
A doutrina estrangeira sustenta que 

integram o terceiro setor as organizações 
privadas que detenham um certo nível 
de organização institucional, não 
tenham finalidades lucrativas, sejam 
autogeridas e possuam geralmente 
a participação de voluntários. Nos 
países anglo-saxônios – que possuem 
grande tradição neste setor – optou-se 
por dividir as organizações do setor em 
comento em duas categorias, tendo 
como parâmetro as suas finalidades, 
conforme discriminado a seguir:

A primeira categoria é formada 
pelas organizações de interesse 
(ou caráter) público – que são 
aquelas voltadas para a defesa do 
interesse mais amplo da sociedade 
ou para o desenvolvimento de uma 
atividade que traz benefícios para 
a sociedade como um todo, mesmo 
que, aparentemente, ela se dedique 
apenas a beneficiar agrupamentos 
específicos (como, por exemplo, 

os aidéticos ou as populações 
carentes).
A segunda é integrada pelas 
organizações de ajuda mútua 
ou de auto-ajuda – que são as 
organizações ou agrupamentos que 
se formam para defender interesses 
coletivos, mas de um círculo restrito, 
específico, de pessoas, como, por 
exemplo, uma associação de classe, 
um clube social ou uma associação 
de moradores de uma determinada 
zona da cidade ou de funcionárias 
de uma determinada empresa.3 

O primeiro grupo reconhece-se 
como merecedor de incentivos. Ele 
reúne as organizações de interesse ou 
de benefício públicos que são essenciais 
para a obtenção de uma nova dinâmica 
social na qual as relações caracterizam-
se pela solidariedade entre os seus 
componentes, a procura do bem de 
todos e o espírito de voluntariado. 
Como conseqüência, estas entidades 
gozam de alguns direitos e privilégios, 
contudo também possuem deveres e 
responsabilidades. 

As entidades de fins sociais 
abarcam uma grande diversidade 

de instituições privadas que atuam 
nas mais várias esferas de interesse 
público. Como exemplo dessas 
áreas de influência ou campos de 
atuação temos a assistência à saúde, 
a educação, a pesquisa científica, a 
defesa dos direitos humanos, a defesa 
do meio ambiente, a promoção da 
assistência social, a defesa dos direitos 
da mulher, os direitos indígenas, os 
direitos do consumidor, os direitos 
das crianças etc.

O terceiro setor compõe-se pelas 
entidades de interesse social e possui 
como características básicas:

a) promoção de ações voltadas 
para o bem-estar comum da 
coletividade;
b) manutenção de finalidades não-
lucrativas;
c) adoção de personalidade 
jurídica adequada aos fins sociais 
(associação ou fundação);
d) atividades financiadas por 
subvenções do Primeiro Setor 
(governamental) e doações do 
Segundo Setor (empresarial, de fins 
econômicos) e de particulares;
e) aplicação do resultado das 

3 PAES, Jose Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis e tributários. 5. ed. rev., 
atual. e ampl. de acordo com a Lei nº 10.406, de 10.1.2002 (Novo Código Civil brasileiro). Brasília: Brasília Jurídica, 2004 , pág. 100-101.

Foto: Arquivo Rio Voluntário
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A finalidade de uma fundação está 
prevista no parágrafo único do art. 62 
do Código Civil: “A fundação somente 
poderá constituir-se para fins religiosos, 
morais, culturais ou de assistência.” 

No entanto, Conselho de Justiça 
Federal – CJF proferiu um enunciado 
ampliando o rol do referido dispositivo 
legal. Segundo o Enunciado nº 8: 
“A constituição de fundação para 
fins científicos, educacionais ou de 
promoção do meio ambiente está 
compreendida no CC, art. 62, parágrafo 
único.”

O CJF, através de outro enunciado, 
restringiu o alcance do dispositivo 
legal supra às fundações sem fins 
lucrativos, conforme se depreende do 
Enunciado nº 9: “O art. 62, parágrafo 
único, deve ser interpretado de modo 
a excluir apenas as fundações de fins 
lucrativos.”

Cabe ressaltar que, no caso de 
os bens serem insuficientes para a 
constituição da fundação, estes serão 
incorporados à outra fundação com 
finalidades estatutárias iguais ou 
semelhantes, de acordo com o que 
dispõe o art. 63 do Código Civil.

2.1.2. Associações

lucro, nenhuma atividade é promissora 
no sistema capitalista. As sociedades, 
por buscarem fins econômicos, têm 
o lucro como fim, ao passo que as 
associações e fundações, por buscarem 
fins não-econômicos, podem ter o lucro 
como meio”5.

2.2. REGISTROS E TÍTUlOS 
CONCEdIdOS PElO GOVERNO

2.2.1. Título de utilidade
pública federal

O título de utilidade pública foi 
criado pela Lei nº 91/35, como forma 
do Estado condecorar organizações 
dedicadas a servir desinteressadamente 
à coletividade. Ao logo do tempo, 
o seu caráter foi sendo alterado por 
diferentes disposições normativas 
que transformaram o título em pré-
requisito para concessão e gozo de 
benefícios fiscais, sobretudo de natureza 
previdenciária.

Trata-se de um título conferido pelo 

4 MANUAL de procedimentos contábeis e prestação de contas das entidades de interesse social . Conselho Federal de Contabilidade. Brasília: 
CFC, 2003 pág. 23.
5 COELHO apud NICOLAU, Gustavo Rene. Direito Civil: parte geral. 2. ed. São Paulo. Atlas 2007 v.3, pág. 69.

2.1. PESSOAS JURÍdICAS
dE dIREITO PRIVAdO

As pessoas jurídicas de direito 
privado dividem-se em dois grandes 
grupos: as fundações e as corporações. 
A diferença básica entre tais espécies 
é que nas corporações há uma reunião 
de pessoas com ou sem fins lucrativos, 
enquanto que nas fundações há um 
patrimônio objetivando determinada 
finalidade legal e não lucrativa.

As corporações com fins lucrativos 
denominam-se sociedades, ao passo 
que as corporações sem fins lucrativos 
intitulam-se associações.

2.1.1. fundações

at iv idades  econômicas  que 
porventura exerça nos fins sociais 
a que se destina;
f) desde que cumpra requisitos 
específicos, é fomentado por 
renúncia fiscal do Estado.4 
Essas entidades – para a consecução 

das finalidades a que se propõem – 
adotam a forma jurídica de associação 
ou fundação, ambas previstas nos arts. 
53 a 69 do Código Civil em vigor. As entidades de interesse social 

que atuam em prol da sociedade, 
sem objetivar o lucro, possuem um 
importante papel social, pois – embora 
sejam pessoas jurídicas de direito 
privado – desenvolvem atividades 
tipicamente públicas. 

O Poder Público – visando 
reconhecer a importância do trabalho 
desenvolvido pelas referidas entidades 
– tem concedido alguns registros e 
títulos, atendidos os requisitos legais, 
que lhes proporcionam benefícios 
como a imunidade e a isenção 
de tributos e a possibilidade do 
recebimento de recursos públicos, 
por meio de convênios, contratos, 
subvenções  soc ia is ,  auxí l ios , 
doações, termos de parceria etc. Esses 
benefícios propiciam a sobrevivência 
das associações e fundações privadas 
já existentes, além de incentivar a 
criação de novas entidades.

A seguir,  são apresentados, 
sucintamente, os principais registros e 
títulos, juntamente com seus requisitos 
e benefícios.

O direito de associação é previsto 
nos incisos XVII a XX do art. 5º 
da Constituição da República. O 
Código Civil prevê esta espécie de 
pessoa jurídica e delimita seu traço 
característico no art. 53: “Constituem-
se as associações pela união de 
pessoas que se organizem para fins 
não econômicos”. Nessas entidades, o 
fator preponderante são as pessoas que 
as compõem.

Uma associação pode objetivar 
a defesa, o interesse e a prestação 
de serviços a seus associados. O 
importante é que seu objetivo principal 
não seja o lucro. Esse pode até acontecer, 
porém como meio de se alcançar o fim 
sugerido pelo associado.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho: “Sem 

As fundações diferenciam-se das 
corporações pelo fato de não serem 
compostas pela união de pessoas. As 
fundações são entes jurídicos que têm 
como fator predominante o patrimônio 
(bem ou conjunto de bens). A este 
o legislador confere personalidade 
jurídica. A seu administrador compete 
esforçar-se a fim de alcançar as 
finalidades não lucrativas estipuladas 
pelo seu instituidor. Este é a pessoa que 
separa bens de seu patrimônio visando 
constituir a fundação. Em regra, é o 
instituidor quem elabora o estatuto 
da fundação. Caso não o faça, caberá 
às pessoas a quem ele incumbir e, no 
caso de inércia destas, ao Ministério 
Público, a quem cabe a fiscalização 
das fundações tendo em vista a função 
social a que se propõem.

As fundações se caracterizam pelo 
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6 MANUAL, op. cit., pág. 41.
7 CNAS. Instruções para registro. Disponível em: (http://www.mds.gov.br/cnas/registro-e-certificado/instrucoes-para-registro). Acesso em 
31.07.2008.

Presidente da República – por meio de um 
decreto – à associação ou à fundação que 
atenda aos seguintes requisitos (de acordo 
com o Decreto nº 50.517/61, modificado 
pelo Decreto nº 60.931/67, e com a Lei 
91/35, modificada pela Lei nº 6.639/79):

a) que se constituiu no país;
b) que tem personalidade jurídica;
c)  que esteve em efet ivo e 
contínuo funcionamento, nos três 
imediatamente anteriores, com a 
exata observância dos estatutos;
d) que não são remunerados, 
por qualquer forma, os cargos de 
diretoria e que não distribui lucros, 
bonificados ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, sob 
nenhuma forma ou pretextos;
e) que, comprovadamente, mediante 
a apresentação de relatórios 
circunstanciados dos três anos de 
exercício anteriores à formulação 
do pedido, promove a educação 
ou exerce atividades de pesquisas 
científicas, de cultura, inclusive 
artísticas, ou filantrópicas, estas de 
caráter geral ou indiscriminado, 
predominantemente. 
f) que seus diretores possuem folha 
corrida e moralidade comprovada;
g) que se obriga a publicar, anualmente, 
a demonstração da receita e despesa 
realizadas no período anterior, desde 
que contemplada com subvenção 
por parte da União, neste mesmo 
período. 
Além dos requisitos mencionados, 

podem ser exigidos outros. Por 
isso, a entidade interessada deverá 
consultar o Manual de Entidades 
Sociais do Ministério da Justiça ou 
informar-se na Divisão de Outorga, 
Títulos e Qualificação – DIVOT do 
Ministério da Justiça, responsável pelo 
recebimento e análise dos pedidos, para 
esclarecimentos adicionais.

Esta certificação concedida pelo 
Estado, por si só, não assegura qualquer 
benefício ou vantagem à entidade 
declarada de utilidade pública. O título 
não garante a concessão de recursos 
públicos e nem mesmo de isenção 

tributária. No entanto, o título de 
utilidade pública é pré-requisito para 
que a entidade possa obter o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS) concedido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social, regulado 
pelo Decreto nº 2.536/98.

O título de utilidade pública é 
concedido a pedido ou ex-officio. O 
pedido é dirigido ao Presidente da 
República, por intermédio do Ministro 
da Justiça.

O referido título pode proporcionar 
os seguintes benefícios:

a) receber subvenções, auxílios e 
doações da União;
b) realizar sorteios (Lei nº 5.768/71, 
art. 4º);

2.2.2. Registro de entidade
beneficente de assistência social

Trata-se do registro outorgado 
concedido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, que poderá 
ser requerido por qualquer entidade, 
sem fins lucrativos, que promova:

a) proteção à família, à infância, 
à maternidade, à adolescência e 
à velhice;
b) amparo às crianças e aos 
adolescentes carentes;
c) ações de prevenção, habitação, 
reabilitação e integração à vida 
comunitária de pessoas portadoras 
de deficiência;
d) integração ao mercado de 
trabalho;
e) assistência educacional ou de 
saúde;
f) desenvolvimento da cultura;
g) atendimento e assessoramento 
aos beneficiários da Lei Orgânica 
da Assistência Social e a defesa e 

c) requerer a isenção da cota 
patronal para o INSS, observados 
os demais requisitos do art. 55 da 
Lei n° 8.212/91;
d) receber doações de empresas, 
dedutíveis em até dois porcento do 
lucro operacional da pessoa jurídica 
doadora, antes de computada a 
sua dedução, conforme inciso III 
do parágrafo 2º do art. 13 da Lei n° 
9.249/95;
e) receber o Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos, concedido pelo 
Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, atendidos os demais 
requisitos.6 

Nos âmbitos municipal e estadual 
também são expedidos Títulos de 
Utilidade Pública. Cada Estado e cada 
Município possuem legislação própria 
que regulamenta a concessão dos 
referidos títulos. No Município do Rio 
de Janeiro, a utilidade pública é tratada 
nas Leis nº 120/79, 2.970/00, 3.669/03 
e 4.561/07 e nos Decretos nº 22.704/03 
e 22.954/03.

“

”

O título de 
utilidade pública é 
pré-requisito para 

que a entidade 
possa obter 
o Certificado 
de Entidade 

Beneficente de 
Assistência Social 

(CEBAS).

Foto: Arquivo Rio Voluntário
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2.2.4. Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP

entidades beneficentes de assistência 
social, conforme descrito no subitem 
anterior.

Para fazer jus ao certificado, a 
entidade deverá demonstrar, nos três 
anos imediatamente anteriores ao 
requerimento, cumulativamente, o 
cumprimento dos requisitos previstos 
no art. 3º da Resolução CNAS nº 
177/00.

Os principais benefícios conferidos 
às  entidades com finalidades 
filantrópicas são a isenção da Cofins 
e da cota patronal do INSS, desde que 
observados outros requisitos legais.

garantia de seus direitos.7 

O s  p r i n c i p a i s  b e n e f í c i o s 
relacionados ao referido registro 
são a isenção da Cofins e da cota 
patronal do INSS e a obtenção do 
certificado do CNAS, atendidos os 
demais requisitos.

Cada Estado e cada Município 
possuem um Conselho de Assistência 
Social, onde a entidade deverá se 
inscrever, obedecendo à legislação 
de cada conselho. O registro nesses 
conselhos é requisito indispensável 
para o registro no CNAS. Caso o 
município ainda não tenha instituído 
o Conselho Municipal de Assistência 
Social, a entidade deverá inscrever-se 
no Conselho do Estado em que estiver 
localizada sua sede. No Município do 
Rio de Janeiro, o Conselho Municipal 
de Assistência Social – CMAS foi 
instituído pela Lei nº 2.469/96.

2.2.3. Certificado de entidade
de fins filantrópicos

Trata-se do título previsto pela 
Lei nº 8.742/93 – regulamentada pelo 
Decreto nº 2.536/98 e pela Resolução 
CNAS nº 177/00 – concedido a 

“

”

O título de OSCIP foi criado pela 
Lei nº 9.790/99 e regulamentado 
pelo Decreto nº 3.100/99. Esse título 
é considerado como o novo marco 
legal do Terceiro Setor. A legislação da 
OSCIP, ampliou o leque de finalidades 
das entidades reconhecidas pelo 
poder público como de interesse 
social, com o intuito de tornar mais 

Foto: Arquivo Rio Voluntário

Os principais 
benefícios 

conferidos às 
entidades com 

finalidades 
filantrópicas 
são a isenção 
da Cofins e da 
cota patronal 

do INSS, 
desde que 
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outros 
requisitos 

legais.
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criadas por órgão público ou por 
fundações públicas;
XIII - as organizações creditícias 
que tenham quaisquer tipo de 
vinculação com o sistema financeiro 
nacional a que se refere o art. 192 
da Constituição Federal.
O legislador optou por um rol 

taxativo de pessoas jurídicas que 
não podem obter essa qualificação. 
Logo, as entidades de interesse social 
poderão requerer, no Ministério da 
Justiça, a qualificação de OSCIP, 
desde que não-enquadradas nas 
hipóteses relacionadas anteriormente 
e possuam entre os seus objetivos 
soc ia i s  pe lo  menos  uma  das 
finalidades previstas nos incisos I 
a XII do art. 3º da Lei nº 9.790/99 
e, também, atendam os demais 
requisitos expressos no referido 
diploma legal.

Cabe mencionar que – a partir 
de 23 de março de 2004 – não é 
possível uma entidade qualificada 
como OSCIP acumular outros títulos 
federais, conforme disposto no art. 
18 da Lei nº 9.790/99. No entanto, há 
possibilidade de a entidade possuir 
t ítulos municipais e estaduais 
simultaneamente com a qualificação 
como OSCIP. As OSCIPs também não 
podem se registrar ou se certificar 
perante o Conselho Nacional de 
Assistência Social.  Entretanto, 
podem se registrar ou se certificar 
nos Conselhos de Assistência Social 
Estaduais e/ou Municipais.

Os principais benefícios conferidos 
pela qualificação de OSCIP são:

possibilidade de receber doações de •	
empresas, dedutíveis;
possibilidade de receber bens móveis •	
considerados irrecuperáveis;
possibilidade de remunerar os •	
dirigentes;
possibilidade de firmar Termo de •	
Parceria com o Poder Público;
possibilidade de receber bens •	
apreendidos, abandonados ou 
disponíveis administrados pela 
Secretaria da Receita Federal.8 

2.3. CAdASTRO NACIONAl
dE ENTIdAdES dE

UTIlIdAdE PÚBlICA – CNES/MJ

Através da publicação da Portaria 
nº 24/07, a Secretaria Nacional de 
Justiça criou o Cadastro Nacional de 
Entidades de Utilidade Pública – CNEs/
MJ. A referida publicação fundou-se, 
principalmente, na necessidade de se 
conferir mais transparência à gestão 
pública e no cumprimento das metas 
estabelecidas na Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro – ENCCLA.

Dessa forma, houve uma ampliação 
significativa das atribuições do CNEs/
MJ, uma vez que o cadastro passou 
a abarcar não apenas as entidades 
qualificadas no Ministério da Justiça, 
mas também todas as Organizações não 
Governamentais sem fins lucrativos 
que possuam interesse na captação de 
recursos públicos.

O Cadastro Nacional de Entidades 
de Utilidade Pública resume-se na 
seguinte definição:

O CNEs/MJ constitui-se em um 
conjunto de mecanismos eletrônicos 
de coleta, processamento, análise e 
transmissão de dados destinado 
à integração dos procedimentos 
administrativos de reconhecimento, 
de prestação de contas e de 
renovação correspondentes 
à outorga e à manutenção de 
qualificações federais, bem como 
dos recursos públicos repassados 
às entidades sociais. Tem como 
principal objetivo facilitar a 
comunicação entre  Es tado, 
entidades e sociedade, à medida 
que desburocratiza, padroniza e 
dá transparência aos processos 
referentes às relações entre 
Administração Pública e entidades 
do chamado Terceiro Setor, que são 
mantidos em banco de dados.9

Devem obrigatoriamente se 
cadastrar junto ao CNEs/MJ para 
prestação de contas eletrônica nos 
termos da Portaria SNJ nº 24/07, 

8 ROMÃO, José Eduardo Elias (Org.). Manual de entidades sociais do Ministério da Justiça. 1. ed. – Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2007, pág. 17.
9 Ibidem, pág. 5.

fácil a colaboração entre entidades 
sociais e alavancar o desenvolvimento. 
Além disso, instituiu um novo 
instrumento jurídico denominado  
termo de parceria.

A qual i f icação de OSCIP é 
a to  administrat ivo vinculado, 
com atribuição de qualificação, 
fiscalização e declaração de perda 
pelo Departamento de Justiça, 
Classificação, Títulos e Qualificação 
– DEJUS da Secretaria Nacional de 
Justiça. A supracitada qualificação 
é  confer ida  às  ent idades  sem 
fins lucrativos que preencham 
o s  r e q u i s i t o s  p r e v i s t o s  n o s 
dispositivos legais anteriormente 
mencionados.

As associações e as fundações 
privadas podem se qualificar como 
OSCIPs, desde que não-enquadradas 
na relação, prevista no art. 2º da Lei 
nº 9.790/99, a seguir:

I - as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações 
de classe ou de representação de 
categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou 
voltadas para a disseminação de 
credos, cultos, práticas e visões 
devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias 
e assemelhadas, inclusive suas 
fundações;
V - as entidades de benefício mútuo 
destinadas a proporcionar bens ou 
serviços a um círculo restrito de 
associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que 
comercializam planos de saúde e 
assemelhados;
VII - as instituições hospitalares 
privadas não gratuitas e suas 
mantenedoras;
VIII - as escolas privadas dedicadas 
ao ensino formal não gratuito e 
suas mantenedoras;
IX - as Organizações Sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
XII - as fundações, sociedades civis 
ou associações de direito privado 
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10 Ibidem, pág. 6.
11 Ibidem, pág. 7.
12 MANUAL, op. cit., pág. 78.

as entidades de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujo objeto 
social atenda a fins de interesse 
público, que já possuam qualificações 
públicas federais ou autorização para 
funcionamento no Brasil (organizações 
estrangeiras), especificamente:

I – O título de Utilidade Pública 
Federal, outorgado na forma da 
Lei nº 91 de 28 de agosto de 1935, 
regulamentada pelo Decreto nº 
50.517, de 2 de abril de 1961;
I I  –  A  q u a l i f i c a ç ã o  c o m o 
Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, concedida 
na forma da Lei 9.790, de 23 de 
março de 1999, regulamentada 
pelo Decreto nº 3.100, de 30 de 
junho de 1999;
III –Às entidades de direito privado 
sem fins lucrativos estrangeiras.10 

As informações obtidas pelo 
CNEs/MJ visam abarcar os dados que 
são solicitados nos documentos e 
requisitos formais das qualificações 
públicas federais de competência do 
Ministério da Justiça. Elas também 
visam tornar acessível aos cidadãos 
um instrumento que permita avaliar 
a atuação das entidades. Com essa 
intenção, o CNEs/MJ reúne dados 
referentes às características básicas da 
entidade e informações que revelam 
o que tais entidades fazem, conforme 
discriminado a seguir:

Dados de Identificação: Nome; 
CNPJ; Localização; Natureza 
Jurídica;  Finalidade Social ; 
Registro Legal; Documentos, Títulos 
e Registros; Estrutura e Recursos 
Humanos;
Dados de Avaliação: Relatório 
Circunstanciado (detalhamento 
das atividades realizadas, parcerias 
firmadas e do demonstrativo 
con táb i l ) ;  Ques t ionár io  de 
Avaliação da Inserção Social 
(avaliação das ações; contribuição 
da entidade para o fortalecimento 
da cidadania e ampliação da 
democracia; alcance da população 

A contabilidade e a prestação de 
contas são instrumentos essenciais 
quando se trata do terceiro setor, 
pois proporcionam a ele maior 
confiabilidade e transparência. 
Tais instrumentos possibilitam: 
o fornecimento de informações 
de forma regular e tempestiva; o 
acesso do usuário da informação 
aos objetivos, estrutura e atividades 
desenvolvidas pelas entidades e uma 
apreciação das transações realizadas 
ao longo do ano.

2.4. CONTABIlIdAdE E
PRESTAçãO dE CONTAS

mais excluída; representatividade 
da entidade junto ao público 
alvo).11

O CNEs/MJ possui as seguintes 
vantagens: redução de custos com 
correio e agilidade na análise, a partir 
da informatização dos processos; 
padronização das informações 
s o l i c i t a d a s ;  i n t e g r a ç ã o  c o m 
iniciativas de outros órgãos públicos 
e incrementação da capacidade de 
controle e fiscalização dos repasses 
de recursos públicos e capacidade de 
gerar estatísticas padronizadas.

2.4.1. Regras contábeis

No Brasil, a divulgação das 
demonstrações contábeis encontra-se 
disciplinada pela norma NBC-T-6, 
aprovada pela Resolução CFC nº 
737/92. A referida divulgação objetiva 
oferecer ao usuário um conjunto de 
informações de natureza patrimonial, 
econômica, financeira, legal, física e 
social que possibilitem o conhecimento 
e a análise da situação da entidade para 
tomada de decisões. 

A entidade que possua atividades 
atípicas ou com regulamentação 
específica tem o conteúdo, a forma 
de apresentação e a divulgação das 
demonstrações tratadas em normas 
próprias, como a NBC-T-10 que trata 

2.4.2. Prestação de contas

Aos administradores das entidades 
de interesse social, cabe prestar contas 
dos recursos utilizados ao órgão 
deliberativo das mesmas e ao Poder 
Público através de diversos órgãos 
governamentais.

De acordo com o Manual do CFC:
Prestação de contas é o conjunto 
de documentos e informações 
disponibilizados pelos dirigentes das 
entidades aos órgãos interessados e 
autoridades, de forma a possibilitar 
a apreciação, conhecimento e 
julgamento das contas e da gestão 
dos administradores das entidades, 
segundo as competências de cada 
órgão e autoridade, na periodicidade 
estabelecida no estatuto social ou 
na lei.12

Como elementos exigidos pelos 
órgãos interessados e pelas autoridades, 
respeitadas as peculiaridades das 
entidades,  temos:  relatório de 
atividades; demonstrações contábeis; 
informações bancárias; inventário 
patrimonial; Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
– DIPJ; Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS; parecer do conselho 
fiscal; parecer e relatório de auditoria 

dos aspectos contábeis específicos 
em entidades diversas. A NBC-T-
10.4, aprovada pela Resolução CFC 
nº 837/99, estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, 
de registro contábil e de estruturação 
das demonstrações contábeis das 
fundações. A NBC-T-10.19, aprovada 
pela Resolução CFC nº 877/00, 
estabelece critérios e procedimentos 
específicos de avaliação, de registros dos 
componentes e variações patrimoniais 
e de estruturação das demonstrações 
contábeis, e as informações mínimas a 
serem divulgadas em nota explicativa 
das entidades sem finalidade de 
lucros. A NBC-T-10.19 se aplica às 
associações.
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2.5. INdICAdORES dE
AVAlIAçãO dE dESEMPENhO

13 Ibidem, pág. 99.

avaliar a capacidade de a entidade 
gerar renda própria em receitas totais; 
avaliar o nível de representatividade 
de cada atividade nas despesas 
totais.

Os índices de eficiência de gestão 
possuem as seguintes finalidades: 
avaliar o valor unitário gasto por 
beneficiário (pode se tratar de 
recuperação de crianças de rua, de 
gastos por crianças em escola, por 
idoso em lares de apoio, pacientes 
em hospital etc); avaliar o valor 
unitário gasto por área demarcada, 
quando se tratar de projeto indígena 
(substituindo-se por área apenas, 
tem-se o gasto unitário por área 
de atuação); avaliar a capacidade 
de previsão e planejamento (é 
interessante que seja feito por 
projetos); avaliar a acomodação 
d o s  b e n e f i c i á r i o s  p o r  m e t r o 
quadrado e avaliar os resultados 
alcançados na aplicação de ativos 
como medicamentos, vacinas, cestas 
básicas, material escolar etc.

independente; cópia de convênio, 
contrato e termo de parceria etc.

Como órgãos que exigem prestação 
de contas temos:  o Ministério 
Público; o Ministério da Justiça; o 
Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS; o Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS; os órgãos 
que celebram termos de parceria com 
OSCIPs etc.

finalidades: expressar os ativos 
circulantes disponíveis para liquidar 
obrigações de curto prazo; expressar 
o montante de recursos disponíveis 
para cumprir as atividades do projeto 
no período seguinte; expressar 
o percentual de imobilização do 
patrimônio social;  expressar o 
percentual de endividamento a 
curto prazo; expressar o percentual 
de endividamento total; expressar o 
percentual das despesas efetivamente 
realizadas em relação às receitas 
recebidas no período (deve ser 
analisado em separado: doações 
vinculadas a projetos e os recursos 
próprios); avaliar o percentual de 
gratuidades concedidas no período 
em relação às despesas totais; 
avaliar o percentual de gratuidades 
recebidas no período em relação às 
receitas totais; avaliar o nível de 
representatividade de cada atividade 
nas despesas totais; avaliar o nível 
de representatividade das receitas 
auferidas em relação a receita total; 

O  C o n s e l h o  Fe d e r a l  d e 
Contabilidade – através de seu 
Manual13 – sugere alguns índices 
f inanceiros ,  econômicos e  de 
gestão, sem prejuízo de outros que 
possam a ser desenvolvidos pelos 
usuários dos relatórios contábeis e 
gerenciais, para melhor avaliação do 
desempenho da gestão das Entidades 
de Interesse Social.

O s  í n d i c e s  f i n a n c e i r o s  e 
econômicos possuem as seguintes 

“

”

O Conselho Federal 
de Contabilidade 

sugere alguns 
índices financeiros, 
econômicos e de 

gestão, sem prejuízo 
de outros que possam 

a ser desenvolvidos 
pelos usuários dos 
relatórios contábeis 
e gerenciais, para 
melhor avaliação 

do desempenho da 
gestão das Entidades 
de Interesse Social.

Foto: Arquivo Rio Voluntário
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econhecendo a importância 
das ONGs no âmbito da 
Administração Pública do 

Município do Rio de Janeiro, os 
Poderes Executivo e Legislativo 
resolveram estabelecer regras a fim de 
tornar mais criteriosa e transparente a 
contratação daquelas entidades pelos 
órgãos públicos municipais.

3.1. COMISSãO PARA 
CAdASTRAMENTO dE ONGs

Através do Decreto nº 24.547/04, 
f o i  c r i a d a  a  C o m i s s ã o  p a r a 
Cadastramento de Organizações Não-
Governamentais a serem contratadas 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro.

3.1.1. Composição

3.1.2. Cadastramento

Com base no disposto na Resolução 
Conjunta, supramencionada, as 
Entidades interessadas em concorrer 
para execução de serviços devem 
solicitar o cadastramento junto à 
Comissão de Cadastramento de 
ONGs na Secretaria Municipal 
de Administração de posse dos 
documentos relacionados nas alíneas 
“a” a “r” do § 1º do art. 2º. 

A l é m  d a  d o c u m e n t a ç ã o 
mencionada no dispositivo legal 
anteriormente citado, deverão ser 
observados os seguintes critérios 
– previstos no art. 4º da sobredita 
R e s o l u ç ã o  C o n j u n t a  –  p a r a 
o cadastramento das fundações 
privadas ou associações:

a) existência legal da entidade 
há pelo menos 5 (cinco) anos, 
conforme dispõe o Decreto nº 
19.752, de 5 de abril de 2001; 
b) comprovação de que o local 
da sede da entidade é o mesmo 
constante no Estatuto Social 
(alvará de localização);
c) o Contabilista ou Escritório 
Con táb i l  r e sponsáve l  pe la 
contabi l idade deve ter  s ido 
capacitado pelo Conselho Regional 
de Contabilidade - RJ para exercer 
sua atividade em Fundações 
Privadas que contratem com a 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro;
d) o Plano de Contas Sintético 
da Entidade deverá obedecer 
ao  padrão  es t ipulado  pe la 
Fu n d a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e 
Contabilidade e Conselho Federal 
de Contabilidade, por intermédio 
do Manual de Procedimentos 
Contábeis para Fundações e 
Entidades de Interesse Social;
As fundações  pr ivadas  ou 

a s s o c i a ç õ e s  s o m e n t e  s e r ã o 
cadastradas para atuar nas atividades 
estabelecidas em seu Estatuto e 
deverão apresentar, no mínimo, 2% 
(dois por cento) de sua receita total de 
recursos não oriundos da Prefeitura, 
conforme disposto no caput do art. 
6º da Resolução Conjunta nº 19/05 

A referida Comissão compõe-
se por três membros efetivos e 
t rês  suplentes  que devem ser 
indicados pela Secretaria Municipal 
de Administração – SMA, pela 
Controladoria Geral do Município 
– CGM e pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social – SMAS. 
Os referidos membros devem ser 
servidores estatutários ou celetistas 
– ocupantes de cargo em comissão ou 
função gratificada – e devem possuir 
mais de dois anos de serviço. A 
Comissão será presidida pelo membro 
efetivo representante da SMA e 
seus membros serão designados 
por Ato do Secretário Municipal 
de Administração. A Comissão se 
reportará hierarquicamente àquela 
Secretaria.

O cadastramento bem como 
o s  p a r â m e t r o s  e  a  f o r m a  d e 
operacionalização do cadastro das 
ONGs habilitadas para a contratação 
com a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro devem obedecer aos 
critérios previstos na Resolução 
Conjunta CGM/SMAS/SMA nº 19/05, 
com alterações introduzidas pela 
Resolução Conjunta CGM/SMAS/
SMA nº 23//06.

c/c o art. 1º da Resolução Conjunta 
nº 23/06.

De acordo com o art.  7º da 
Resolução Conjunta sob análise, 
uma equipe composta por servidores 
da SMAS – sob a orientação e 
supervisão  da  Comissão  para 
Cadastramento de ONGs – realizará 
visitas técnicas às entidades, a fim 
de verificar as condições físicas 
por elas oferecidas, bem como o 
enquadramento da entidade no 
nível adequado de contratação. 
Caberá à equipe responsável pela 
realização de visitas técnicas a 
emissão de um parecer contendo 
informações quanto à capacidade de 
a entidade atender aos convênios com 
a Prefeitura. Poderão ser realizadas 
visitas técnicas no decorrer dos 
convênios que subsidiarão o trabalho 
da Auditoria Geral da CGM.

Segundo o art. 8º da Resolução 
Conjunta,  cabe à Comissão de 
Cadastramento de ONGs emitir 
certificado de registro cadastral a fim 
de permitir à entidade participar de 
processos seletivos para contratação 
pela Prefeitura nas atividades e no 
nível que a entidade foi cadastrada. 
O certificado terá validade de 1 
(um) ano ou até que o prazo da 
documentação apresentada pela 
Entidade tenha vencido, desde que a 
mesma não tenha sido atualizada. Os 
órgãos que aplicarem penalidades às 
instituições tratadas nesta Resolução 
Conjunta deverão oficiar à SMA no 
prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
publicação da penalidade no Diário 
Oficial.

Além do cadastramento a ser 
efetuado, o órgão responsável pelo 
processo seletivo público deverá 
verificar se a Entidade possui 
quadro de profissionais qualificados 
para execução e manutenção das 
ações  previs tas  no pro je to .  É 
responsabilidade do órgão contratante 
a verificação quanto à realização 
dos serviços prestados, inclusive 
quanto à qualidade dos mesmos. 
A apresentação do certi f icado 

R
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3.1.3. Contabilidade e prestação
de contas de ONGs

3.1.4. Cancelamento do certificado de 
registro cadastral

As entidades detentoras do 
certificado de registro cadastral 
poderão tê-lo cancelado pelos 
seguintes motivos: a pedido do 
órgão, em virtude da qualidade dos 
serviços prestados, após aplicação 
das penalidades cabíveis; a pedido 
da CGM, quando realizada auditoria 
e comprovada irregularidade; ou, 

3.2. CAdASTRO MUNICIPAl dE 
PARCEIROS dO TERCEIRO SETOR

de registro cadastral não impede 
que o órgão contratante exija das 
Fundações Privadas ou Associações 
documentação adicional no momento 
da seleção ou contratação.

De acordo com o art.  3º do 
Decreto nº 24.547/04, os órgãos da 
administração direta e indireta que 
efetuarem processo seletivo para 
a contratação de associações ou 
fundações privadas somente poderão 
fazê-lo com as entidades previamente 
cadastradas pela Comissão de 
Cadastramento de ONGs. Cabe 
mencionar que o processo seletivo 
público para a contratação dessas 
entidades deve obedecer às regras 
dispostas no Decreto nº 19.752/01, e 
suas respectivas alterações, quando 
aplicável. Com a implementação do 
cadastro, fica vedada a contratação 
de uma mesma ONG por mais de 
dois órgãos da Prefeitura, sendo 
permitido – no máximo – para 
cada órgão a celebração de seis 
contratos ou convênios com a 
mesma entidade. Caberá ao órgão 
contratante a verificação das referidas 
condições e o não-cumprimento 
delas ensejará abertura de processo 
administrativo para apuração de 
responsabilidades.

Através da edição do Decreto 
nº 27.396/06, a Prefeitura tornou 
pública a relação das ONGs inscritas 
na forma do Decreto nº 24.547/04.

Conforme previsto no art. 10 
da  Resolução  Conjunta  CGM/
SMAS/SMA nº 19/05, a partir do 
cadastramento, a associação ou 
fundação privada deverá manter 
c o m o  r e s p o n s á v e l  p e l a  s u a 
contabilidade um Contador ou um 
Técnico em Contabilidade que tenha 
sido capacitado em treinamento 
específico promovido pelo CRC-RJ 
em parceria com a Prefeitura. 

A listagem dos contabilistas 
c a p a c i t a d o s  e m  d e c o r r ê n c i a 
do convênio assinado deve ser 

periodicamente encaminhada à 
Comissão de Cadastramento de 
ONGs. 

A t r a v é s  d a  R e s o l u ç ã o 
CGM nº 837, de 24/06/2008, a 
Controladoria Geral do Município 
divulgou a relação de contabilistas 
credenciados,  em decorrência 
do convênio mencionado, para 
prestarem serviços de contabilidade 
e elaboração de prestações de contas 
das associações e fundações privadas 
que postularem cadastramento junto 
à referida Comissão. A listagem dos 
profissionais habilitados pode ser 
consultada no site www.rio.rj.gov.
br/cgm.

O contabilista da instituição 
ficará responsável pela guarda de 
todos os documentos contábeis, 
fiscais e comprobatórios dos serviços 
prestados, bem como da relação de 
todos os participantes/beneficiários 
do convênio, que poderá servir de 
base para as verificações físicas. 
Toda documentação prevista ficará 
arquivada na associação ou na 
fundação privada à disposição do 
órgão contratante e dos órgãos de 
controle interno e externo.

De acordo com o art.  11 da 
Resolução Conjunta supracitada, 
a prestação de contas das ações 
desenvolvidas deverá ser efetuada 
sob o aspecto físico, evidenciando 
o  desempenho em re lação  às 
metas estipuladas no convênio 
ou contrato. A secretaria ou órgão 
signatário do convênio ou contrato 
será responsável pela fiscalização 
permanente no que tange ao alcance 
das metas estabelecidas.

A Lei nº 4.718/07 estabeleceu 
normas para a criação do Cadastro 
Municipal de Parceiros do Terceiro 
Setor, que se destina ao registro das 
entidades parceiras da administração 
direta, fundacional e autárquica do 
Município do Rio de Janeiro.

A par t i r  de  sua  cr iação ,  a 
inscrição no referido Cadastro 
deve ser condição necessária para 
que as entidades mencionadas 
ante r io rmente  possam f i rmar 
convênios ou receber subvenções 
do Poder Público Municipal. De 
acordo com os incisos I a V do 
§ 2º do art. 1º da referida Lei, a 
inscrição no cadastro deve ser 
efetuada através de requerimento da 
entidade interessada acompanhado 
dos seguintes documentos: cópia 
dos atos constitutivos devidamente 
registrados no órgão competente; 
cópia do cartão do CNPJ; cópia do 
alvará de funcionamento; cópia da 
declaração de utilidade pública 
munic ipa l ;  cóp ia  do  Ba lanço 
Contáb i l  e  Demonst ra t ivo  de 
resultados referentes ao ano anterior 
à solicitação.

Segundo o art. 2º do dispositivo 
legal em comento, cabe às Secretarias 
do Município, às Fundações e às 
Autarquias adotar as providências 
n e c e s s á r i a s  o b j e t i v a n d o  o 
e n c a m i n h a m e n t o  –  a o  ó rg ã o 
responsável pelo cadastramento – 
das seguintes informações a respeito 
do instrumento jurídico formalizado: 
nome, endereço e inscrição no 
Cadastro; nome do representante 
legal da entidade; objeto do ajuste, 
valor total e prazo de vigência; 
forma e valor da participação da 
Secretaria Municipal, Fundação 
ou Autarquia. Essas informações 
devem ser enviadas dentro de cinco 
dias contados da data da celebração 
de todo e qualquer ajuste com as 

quando comprovada irregularidade 
na aplicação de recursos, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis.
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Cabe ao órgão encarregado do 
cadastramento a responsabilidade 
pelo recebimento e processamento 
das informações prestadas, com a 
finalidade de implantar e divulgar 
as  informações constantes  do 
Cadastro Municipal de Parceiros 
do Terceiro Setor.

C o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t . 
4 ° ,  o  r e f e r ido  Cadas t ro  s e rá 
d i s p o n i b i l i z a d o  –  p o r  m e i o 
eletrônico – no site da Prefeitura em 
página própria para esta finalidade, 
e deverá conter os dados previstos 
no art. 2º da supracitada Lei.

A Lei nº 4.718/07 ainda não foi 
regulamentada. No entanto, cabe 
destacar que o Município do Rio de 
Janeiro já possui outros dispositivos 
legais – anteriores à referida lei 
– tratando do assunto, conforme 
descrito no item 3.1.

3.3. CARACTERIzAçãO dE ONGs

Segundo o disposto no art. 1º 
do Decreto Municipal nº 27.503/06, 
a Prefeitura somente contratará, 
conveniará e firmará parcerias com 
Organizações Não Governamentais 
- ONGs que possuírem as seguintes 
características:

I – ter objeto social e normas 

3.4. COMISSãO dE ANálISE dE 
CONTRATAçõES dE ONGs

A Comissão  de  Anál ise  de 
Contratações de ONGs - CACO 
foi criada pelo art. 3º do Decreto 
Municipal nº 27.503/06 e compõe-
se pelos titulares da Controladoria 
Geral do Município - CGM, da 
Procuradoria Geral do Município - 
PGM e das Secretarias Municipais 

4. O CONTROlE ExTERNO

e s t a t u t á r i a s  f o c a d a s ,  s e m 
funcionar por subcontratação 
em qualquer de suas atividades-
fim, o que caracterizaria como 
empresa meramente prestadora 
de serviços;
II – os dirigentes permanentes 
d e v e m  c o m p r o v a r  t e r e m 
capacidade técnica e experiência 
nas atividades exercidas pela 
ONG a que estejam vinculados;
III – informar a parte de sua 
captação de recursos financeiros, 
que, nos últimos cinco anos, 
originaram-se do setor privado; 
e
IV – ter sido contratada por tempo 
determinado para programas 
e s p e c í f i c o s ,  c o m  e v e n t u a l 
prorrogação decorrente de atraso, 
e tendo passado por seleção entre 
entidades alternativas.

de Assistência Social -  SMAS, 
de Educação - SME, de Habitat - 
SMH, de Esportes e Lazer - SMEL, 
das Culturas - SMC, do Trabalho 
e Emprego - SMTE, de Saúde - 
SMS e de Administração - SMA. 
É competência do titular de cada 
Pasta a indicação do respectivo 
suplente à Secretaria Municipal de 
Administração.

Toda contratação de associação 
ou fundação privada deverá ser 
precedida de aprovação pela referida 
Comissão que será presidida pelo 
titular da SMA. A aprovação da 
contratação pela Comissão não 
subst i tui  a  anál ise  do méri to 
da  despesa  pela  Comissão de 
Programação e Controle da Despesa 
– CODESP, nos casos em que for 
necessário, e nem exime a entidade 
contratante de realizar o processo 
seletivo instituído pelo Decreto 
nº 19.752/01, e suas competentes 
alterações.

Cabe à  Comissão assegurar 
o cumprimento da limitação do 
número de contratos e convênios por 
instituição e órgão da administração 
municipal, conforme regramento 
estabelecido no art. 3º do Decreto 
n.º  24.547/04,  e  suas devidas 
alterações.

onsiderando a existência de 
várias regras, cabe aos órgãos de 
controle externo a fiscalização 

do cumprimento dos dispositivos 
legais vigentes, no âmbito de sua 
competência legal e/ou constitucional, 
pelas entidades do terceiro setor 
beneficiárias de recursos públicos e 
pelo pode público concedente.

4.1 A CPI dA CÂMARA  
MUNICIPAl

A Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, através da Resolução nº 
1.048/06, instituiu uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI 
que teve por objeto a apuração de 

supostas irregularidades na gestão 
do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA 
e do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS.

O  v e r e a d o r  i n i c i a l m e n t e 
designado relator da referida CPI 
renunciou à relatoria no curso dos 
trabalhos, por discordar da decisão 
dos demais integrantes da CPI que 
rejeitaram a proposta de tomada de 
depoimento da Diretora Presidente 
da ONG Obra Social da Cidade do 
Rio de Janeiro. A sua discordância 
deveu-se  à  carac te r ização  de 
t ratamento di ferenciado,  ha ja 
vista que Presidentes de outras 
ONGs conveniadas já haviam sido 

convidados e seriam ouvidos.
Abaixo, transcreve-se o resumo 

dos fatos e das conclusões:
N ã o  p r o c e d e  a  a f i r m a ç ã o 
do Secretário de Assistência 
Social [...] de que as ONGs com 
representantes na Diretoria do 
CMDCA concentrariam 80% 
dos recursos deste Fundo. O 
total de Convênio com ONGs 
r e p r e s e n t a d a s  n o  C M D C A 
corresponde a 18,55% do total 
de recursos do FMDCA – período 
2005 a 2007, conforme dados 
extraídos do Sistema de Contratos 
Municipal da Controladoria 
Geral do Município, disponível 
on line a todos os vereadores.

C
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“

”

[...]
Grande  par te  dos  recursos 
é  d e s t i n a d a  a  c o n v ê n i o s 
inde f in idamente  renovados 
com as mesmas ONGs,  sem 
processo de seleção. Também 
novos convênios são celebrados 
com ONGs não submetidas a 
qualquer processo de seleção, sob 
a justificativa tratar-se de ações 
continuadas.
Não há demonstração/avaliação 
de resultado das ações realizadas 
através de convênios que utilizam 
recursos dos fundos.
[...]
O s  p r o g r a m a s / p r o j e t o s  s e 
con fundem,  se  sobrepõem, 
e v i d e n c i a n d o  a  f a l t a  d e 
planejamento.
[...]
Sem processo l ici tatório,  os 
recursos estão concentrados em 
poucas ONGs. Algumas delas 
dirigidas por parentes e amigos 
da  super io r  admin is t ração 
municipal, leia-se Secretários 
e Prefeito. Foram identificadas 
nesse quadro a Obra Social, o 
CIEDS e o Via Brasil.
O CIEDS – ONG que teve como 
sócio fundador e Vice Presidente 
o próprio Secretário [...], inicia 
uma impressionante trajetória 
de sucesso no Rio de Janeiro e 
em âmbito nacional a partir de 
2002, quando [...] assume o cargo 
de Secretário e é eleito Presidente 
do COGENA. [...]
O VIA BRASIL – Ao examinarmos 
a documentação desta ONG, 
que tem como sócios fundadores 
pessoas vinculadas à direção do 
CIEDS, portanto também ligadas 
ao Secretário [...], identificamos 
forte indício de favorecimento 
indevido. Recém-nascido (sua 
criação data de junho de 2004), 
o Via Brasil, em setembro de 
2005, 1 ano após sua criação, 
firmou convênio com a SMAS, 
no valor de R$ 2.462.916,47 (dois 
milhões quatrocentos e sessenta 

e dois mil novecentos e dezesseis 
reais e quarenta e sete centavos), 
e em 2006, dois anos após sua 
criação, novo convênio no valor 
de R$ 724.785,10 (setecentos 
e vinte e quatro mil setecentos 
e oitenta e cinco reais e dez 
centavos). Essas contratações 
violaram frontalmente a regra 
do inciso II do art. 2º do Decreto 
nº 19.752/2001, então vigente, 
segundo a qual era requisito 
essencial à contratação pela 
Pre f e i tu ra  a  ex i s t ênc ia  da 
conveniada há mais de 5 (cinco) 
anos.
A OBRA SOCIAL – Maior de todas 
as beneficiárias do dinheiro dos 
Fundos da Assistência Social, a 
Obra Social é uma Organização 
Não Governamental que, sem 
autorização legal, utiliza como 
sua sede o Palácio da Cidade, 
seu Presidente de honra é o 
Prefeito da Cidade, sua Diretora 
Presidente é a Primeira-Dama da 
Cidade, sua Diretora Financeira é 

A 3ª IGE do TCMRJ realizou 
inspeção ordinária na Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
– SMAS, tendo como um de seus 
objetivos verificar o cumprimento 
dos dispositivos legais vigentes no 
Município do Rio de Janeiro pelas 
Organizações Não-Governamentais 
que receberam recursos da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro através 
da referida Secretaria.

Com base  no re la tór io  dos 
convênios em vigor no Sistema 
FINCON na data base de 06/03/2008, 
a equipe inspecionante – composta 
pelos servidores Cássio das Neves 
Monteiro e Paulo Roberto Sessa – 
selecionou 18 ONGs de um total de 
73 que mantêm convênios com a 
SMAS, o que representou 86,96% dos 
valores contratados, considerando-
se seus respectivos aditivos. 

14 Rio de Janeiro (Município). Relatório Final - CPI.  D.C.M. nº 191, de 15/10/2007.

a esposa do Controlador Geral do 
Município (que assumiu o cargo 
quando seu marido, o próprio 
Controlador Geral o deixou).
E s s a  O r g a n i z a ç ã o  n ã o 
G o v e r n a m e n t a l  a s s i m 
constituída, numa relação de 
evidente familiaridade com 
os cofres públicos, recebeu 
d o  Fu n d o  M u n i c i p a l  d a 
Assistência Social mais de 
R$ 17.000.000,00, e mais R$ 
1.000.000,00 de outra fonte do 
orçamento da Secretaria. Na 
Prefeitura, seu faturamento 
somente de 2005 a junho de 2007 
alcança R$ 16.000.000,00. Chega 
a ser intuitivo o impedimento. É 
evidente a afronta aos princípios 
constitucionais da impessoalidade 
e da moralidade. Na esfera 
federal é proibida a celebração de 
convênios com ONGs que tenham 
funcionários públicos e parentes 
de funcionários em sua diretoria. 
Sua atuação na Fazenda Modelo é 
um exemplo de como desperdiçar 
os recursos do FMAS. [...] 14

4.2 O TCMRJ

Os programas/
projetos se 
confundem, 

se sobrepõem, 
evidenciando 

a falta de 
planejamento.
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favorecidas que apresentavam 
valores dos convênios formalizados 
com a Secretaria superiores a 1% do 
valor total dos convênios em vigor 
na SMAS. A lista foi completada 
com a escolha de uma entidade a 
critério da equipe de inspeção. Esta 
efetuou as seguintes análises nas 
ONGs selecionadas: 

1.verificou in loco a existência 
física de suas  sedes;

2.verificou se os contabilistas 
que  ass inaram os  Ba lanços  e 
Demonstrat ivos de Resultados 
foram capacitados pelo Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC-RJ, 
conforme art. 2º da Resolução CGM 
nº 746/07; 

3 .anal isou os  re latór ios  de 
visitas técnicas realizadas – pela 
Comissão de Cadastramento de 
ONGs – junto às fundações privadas 
e associações em atendimento ao 
art. 7º da Resolução Conjunta CGM/
SMAS/SMA nº 19/05; 

4.verificou se a ONG existia 
há mais de cinco anos, conforme 
Decreto nº 27.396/06;

Além disso, a fim de verificar se 
os dirigentes das ONGs possuíam 
vínculo  com a  Administração 
Municipal, a equipe de inspeção 
solicitou à 5ª IGE que procedesse 
consulta ao sistema ERGON. Para 
complementar o resultado desta 
pesquisa, solicitou-se o Relatório 
elaborado pela Controladoria Geral 
do Município – CGM relativo à 
auditoria de todos os vínculos com 
as ONGs que atendem à Prefeitura, 
em conformidade com o art. 2º do 
Decreto nº 27.503/06 c/c o Decreto 
nº 28.103/07. O referido relatório 
contemplou a consulta aos seguintes 
sistemas de pessoal da PCRJ não 
abarcados pela pesquisa da 5ª IGE, a 
saber: ERGON COMLURB; RHUPAG; 
SISTEMA PREVIRIO.

Relativamente às demais ONGs 
com convênios em vigor com a 
SMAS mas não contempladas na 
amostra anterior, procedeu-se às 
seguintes análises:

“

”1.examinou as atas de eleição da 
diretoria com o intuito de verificar 
se os dirigentes possuem vínculo 
com a Administração Municipal. 
Para tanto, foi realizada consulta à 
5ª IGE do TCMRJ, a fim de consultar 
o Sistema ERGON;

2.analisou as atas de eleição da 
diretoria com o intuito de verificar 
se os dirigentes participam de mais 
de uma ONG;

3.verificou a existência de alvará 
de funcionamento para a sede das 
ONGs;

4.ver i f icou a  exis tência  de 
débitos no IPTU inscritos em dívida 
ativa para o endereço da sede das 
ONGs;

5.examinou as informações 
constantes no IPTU (utilização, 
existência de imunidade / isenção, 
tributação) para o endereço da sede 
das ONGs;

6.verificou se a ONG consta 
no rol das entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, que 
solicitaram inscrição para obtenção 
do Certificado de Registro Cadastral 
de Fundações Privadas e Associações, 

4.3 ACóRdãO TCU
Nº 2066/2006 – PlENáRIO

O b j e t i v a n d o  v e r i f i c a r  a 
regula r idade  da  ap l icação  de 
r ecur sos  f ede ra i s  r epas sados 
pe la  União  ou  por  en t idades 
d a  Ad m i n i s t r a ç ã o  I n d i r e t a  a 
Organizações Não-Governamentais 
-  ONGs, no período de 1999 a 

publicado no D.O.M. de 04/07/2007, 
em atendimento ao Decreto nº 
24.547/04 e à Resolução Conjunta 
CGM/SMAS/SMA nº 19/05;

7.examinou as planilhas de 
recursos f inanceiros captados, 
visando identificar a parte de sua 
captação, que, nos últimos cinco 
anos, originou-se do setor privado. 
A partir daí, a equipe de inspeção 
buscou identificar aquelas que não 
atenderam o art. 6º da Resolução 
Conjunta CGM/SMAS/SMA nº 19/05 
c/c o art. 1º da Resolução Conjunta 
CGM/SMAS/SMA nº 23/06.

O relatório inspeção, Processo 
nº 40/002658/2008, encontra-se em 
tramitação nesta Corte.

Foto: Arquivo Rio Voluntário

Os critérios utilizados 
para a escolha das 
Organizações Não-

Governamentais 
foram, 

resumidamente, 
os seguintes: 
materialidade 
dos recursos 

repassados; entidades 
investigadas pela 
CPI das ONGs do 

Congresso Nacional e 
menção das ONGs em 
matérias de jornais e 

revistas.
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5. CONClUSãO

esse  ar t igo  abordaram-
se: os aspectos gerais das 
en t idades  de  in te resse 

social  sem fins lucrativos que 
atuam em parceria com o Poder 
Público; as pessoas jurídicas de 
direito privado – associações e 
fundações; os registros e títulos 
concedidos pelo Governo; as regras 
relacionadas ao terceiro setor 
existentes no Município do Rio de 
Janeiro e o que o controle externo 
– em nível local e nacional – tem 
feito em relação às Organizações 
Não-Governamentais. 

Apesar da evidente importância 
social das ONGs, comprova-se que 
nem todas possuem idoneidade 
financeira, administrativa, técnica 
e operacional para contratar com 
o Poder Público. A fim de se evitar 
a ocorrência de irregularidades, 
d e v e m - s e  t o m a r  a l g u m a s 
providências,  considerando-se 
que há uma correlação do tipo 

causa e efeito entre a celebração 
de convênios com entidades sem 
condições para executá-los com as 
irregularidades cometidas na fase de 
execução e os conseqüentes danos 
ao erário15. 

Po r  i s s o ,  o s  Tr i b u n a i s  d e 
Contas através de seus corpos 
técnico e deliberativo precisam 
repensar sua forma de atuação no 
que tange aos convênios, termos 
de parceria, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos utilizados para 
transferir recursos. As Cortes de 
Contas devem procurar concentrar 
seus esforços na avaliação do 
controle preventivo que deve ser 
feito pelo órgão concedente, no 
momento de análise das propostas 
e celebração dos instrumentos. 
Nesta fase,  deve-se redobrar a 
atenção em relação aos desvios de 
conduta e, também, à negligência 
funcional de agentes e gestores dos 
órgãos e entidades concedentes, 

sugerindo-se a responsabilização 
pessoal e a aplicação de penalidades 
aos mesmos, e não apenas aos 
convenen te s ,  po i s  a  a tuaçã o 
irregular destes é significativamente 
facilitada por aqueles.

No entanto ,  sabe-se  que  o 
acompanhamento e a fiscalização 
d a s  v a r i a d a s  a ç õ e s  p ú b l i c a s 
descentra l izadas  por  meio  de 
transferências às diversas entidades 
privadas vão continuar sendo uma 
tarefa difícil de ser desempenhada 
satisfatoriamente tanto pelos órgãos 
concedentes quanto pelos órgãos de 
controle interno e externo. 

Logo, torna-se indispensável 
a ampliação dos mecanismos de 
transparência, como o  Decreto nº 
27.396/06 mencionado no subitem 
3.1.2, de forma a proporcionar à 
sociedade os meios adequados para 
que também exerçam o controle 
socia l  da  execução das  ações 
governamentais.

f o r a m  e n c o n t r a d a s  d i v e r s a s 
irregularidades em relação aos 
procedimentos  de  celebração, 
à execução física e à execução 
f i n a n c e i r a .  A s  p r i n c i p a i s 
irregularidades encontradas foram 
as seguintes: planos de trabalho 
mal elaborados; objetos imprecisos; 
metas insuficientemente descritas; 
p r o j e t o s  b á s i c o s  a u s e n t e s , 
incompletos ou com informações 
insuficientes ;  deficiências na 
avaliação técnica e na apreciação 
jurídica dos planos de trabalho e 
termos de convênios; inexistência 
d e  a n á l i s e s  d e t a l h a d a s  d e 
custo dos objetos propostos e 
da capacidade das  ent idades 
proponentes para executá-los; 
a p r o v a ç ã o  d e  c o n v ê n i o s  n a 
ausência ou à revelia de pareceres; 
descentralização de execução a 

entidades que não dispõem de 
condições para consecução dos 
objetos ou atribuições estatutárias 
para executá-los; fiscalização da 
execução do objeto insatisfatória 
o u  n ã o  r e a l i z a d a ;  a u s ê n c i a 
de instrumentos de avaliação 
dos resultados dos convênios; 
irregularidades nos processos de 
licitação e contratação; indícios de 
fraude nos processos de compra; 
sobrepreços  na  aquis ição  de 
produtos e serviços; irregularidades 
n a  exe c u ç ã o  f i n a n c e i r a  d o s 
c o n v ê n i o s ;  m o v i m e n t a ç ã o 
irregular das contas específicas; 
indícios de fraude nos pagamentos 
e documentos comprobatórios de 
despesas; utilização dos recursos 
em finalidade diversa, em despesas 
não permitidas e em data posterior 
à de vigência do convênio.

2005,  por  meio de convênios, 
contratos de repasse e instrumentos 
similares, o Tribunal de Contas da 
União selecionou dez ONGs para 
auditar. 

Os critérios utilizados para 
a  e s c o l h a  d a s  O rg a n i z a ç õ e s 
N ã o - G o v e r n a m e n t a i s  f o r a m , 
resumidamente ,  os  seguintes : 
m a t e r i a l i d a d e  d o s  r e c u r s o s 
repassados; entidades investigadas 
pela CPI das ONGs do Congresso 
Nacional e menção das ONGs em 
matérias de jornais e revistas.

 A auditoria foi realizada sob 
a sistemática de Fiscalização de 
Orientação Centralizada - FOC, 
tendo sido autorizada pelo Acórdão 
nº  879 /2005-P lenár io ,  o  qua l 
aprovou o Plano de Fiscalização 
do segundo semestre de 2005.

D u r a n t e  a  a u d i t o r i a 

15 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório Consolidado das Auditorias realizadas com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação 
de recursos federais repassados pela União ou entidades da Administração Indireta a Organizações Não-Governamentais, por meio de convênios, 
contratos de repasse e instrumentos similares. Determinações. Recomendações. Relator: Marcos Bemquerer Costa - Acórdão TCU nº 2066/2006 
- Plenário. D.O.U de 13/11/2006.

N
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A a p l i c a ç ã o  d e  r e c u r s o s 
públicos à nova economia 
solidária no Brasil deve ser 

contextualizada como parte de um 
ambiente sociopolítico e cultural, 
institucional e jurídico, aberto para 
agasalhar programas de difusão de 
inovações no âmbito das organizações 
civis e entidades comunitárias. Este 
esforço iniciado com políticas públicas 
para fomento de microfinanças e 
finança social demanda, pelas razões 
apresentadas neste artigo, um novo 
modo de produção jurídico do 
regime de direito administrativo 
para assegurar que haja governança 
e controlabilidade (accountability) 
da/na aplicação dos recursos para 
o setor da economia solidária no 
Brasil.

As mudanças estruturais de ordem 
econômica e social nas últimas 
décadas, como tendência mundial, 
fragilizaram o modelo tradicional de 
relações de trabalho capitalista. 

Ao longo dos anos 1980/2000 
houve aumento da informalidade, 
precarização dos contratos de 

Estado e Sociedade Civil diante da 
nova Economia Solidária no Brasil 
(Qual Governança e Controlabilidade?)

“Mutações do dualismo Estado-Sociedade Civil”, “Dinamismo 
dos diferentes” e “as novas configurações da sociedade civil 
com economia solidária” são três dos seis tópicos analisados 
pelo sociólogo e economista político Ricardo Toledo Neder, 
professor doutor no Centro de Desenvolvimento Sustentável 
Universidade de Brasília – UnB, onde dirige o Observatório dos 
Movimentos pela Tecnologia Social no Brasil.

Ricardo Toledo Neder1

Sociólogo, economista político e  professor da  UNB

trabalho, associados à tendência 
de desemprego em massa. São 
milhões de trabalhadores que se 
sujeitam a abdicar de seus direitos 
sociais para garantir a sobrevivência. 
Simultaneamente ao aprofundamento 
dessa crise foram sendo abertos novos 
espaços para o surgimento e avanço 
de novas formas de organização 
do trabalho e de tecnologia social 
– exigência direta do imperativo 
de os trabalhadores encontrarem 
alternativas de geração de renda. Na 
Economia Solidária encontramos 
milhares de trabalhadores organizados 
de forma coletiva, gerindo seu 
próprio trabalho e lutando pela sua 
emancipação. São iniciativas de 
organizações civis, com um leve sopro 
de fomento estatal. 

S e  c r e s c e r e m  o s  r e c u r s o s 
das políticas governamentais de 
fomento financeiro, educacional 
e científico-tecnológico para este 
movimento, ele poderá prosperar 
em grande escala em torno dos 
atuais projetos produtivos coletivos, 
cooperativas populares, redes de 

produção–consumo–comercialização; 
instituições financeiras voltadas 
para empreendimentos populares 
solidários, empresas recuperadas 
por trabalhadores, organizados 
em autogestão, cooperativas de 
agricultura familiar, cooperativas 
de prestação de serviços, dentre 
outras. As bases estão lançadas e 
exige-se agora nova governança e 
meios técnico-jurídicos para um 
novo sistema de controlabilidade (ou 
accountability).

Neste artigo discuto menos 
os dados empíricos acerca desta 
configuração dos movimentos pela 
Economia Solidária em si, (de fácil 
acesso em várias fontes na internet) e 
mais as bases teóricas e doutrinárias, 
filosóficas e sociológicas, que têm 
orientado as relações do Estado 
com a sociedade civil no mercado 
da economia social .  Proponho 
como exercício de construção um 
novo referencial conceitual para 
situar as relações entre Estado 
e Sociedade Civil na atualidade 
(primeira metade do Século XXI) ao 

1 Sociólogo e economista-político, prof. Dr. no Centro de Desenvolvimento Sustentável Universidade de Brasília – UnB, onde dirige o Observatório 
dos Movimentos pela Tecnologia Social no Brasil e outros projetos conexos com a economia solidária. Contato: rtneder@unb.br.
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2 Acerca deste dualismo  ver SOUSA SANTOS, 1994; GOHN, 1985; CHAUÍ, 1989, 1987, CLASTRES, 1978; COHEN e ARATO, 1995.
3 ENRIQUEZ,  1990:  Da horda ao Estado – a psicanálise do vínculo social. 

situar a importância para que este 
novo ambiente tenha segurança 
jurídica e fiscal, orçamentária e 
legislativa a serem criadas nos 

três níveis de governo, a fim de 
que as atuais formas de controle 
e acompanhamento, governança 
e controlabilidade de aplicação 

dos recursos públicos possam ser 
desenvolvidas nesta área, como um 
novo modo de produção do direito 
administrativo brasileiro.  

AS MUTAçõES dO dUAlISMO ESTAdO-SOCIEdAdE CIVIl 

sta polarização está sujeita a 
contradições e periodicamente 
p a s s a  p o r  r e v i s õ e s 

interpretativas nas Constituições 
e regimes porque a instabilidade 
excessivamente fluida e labial do 
Estado-Nação é fruto de uma criação 
artificial que vive sob o paradoxo da 
quadratura do círculo. Entre seus 
elementos constitutivos há uma 
sociedade complexa e ele próprio 
é criação desta sociedade, então, 
como pode o Estado abarcá-la? 
Clássico problema que gira em 
torno do melhor modelo para as 
relações governativas ou governança 
entre as partes e o todo, paradigma 
que encontrou residência fixa no 
dualismo Estado (Nação) - Sociedade 
Civil. (BOBBIO, 1987, 1995, 1995ª; 
KRUMMER, 1992, LEFORT, 1991; 
KEANE, 1988, IANNI, 1999, HELD, 
1987, HALL, 1995, GRAU, 1998, 
1997; CHAUÍ, 1989, 1987, FEHÉR e 
HELLER, 1998, IANNI, 1999). 

A antiguidade da sociedade 
(civil) está marcada por amplos 
par t icular i smos ,  secessões  e 
heranças intergeracionais, formas 
econômicas e sociais, culturais e 
familiarismos econômicos capazes 
de se converter em contra-poderes, 
que ameaçariam a existência do 
ordenamento estatal2. Os adeptos 
que acreditam nesta tese advogam 
sob diferentes matizes ideológicos 
o fortalecimento dos poderes de 
Estado, não necessariamente somente 
o poder político (FREITAG, 1992, 
ENRIQUEZ, 1990). 3

Olham para a sociedade civil e 
só enxergam fragmentação e risco 
da horda contra o Estado. Segue-se 
daí a luta contra os abusos; ela gera 
o que Hannah Arendt apontou como 

fonte de totalitarismos, a vontade de 
fazer justiça conduz à destruição do 
mundo (cotidiano), e a síntese disto 
já está na máxima latina fiat Iustitia 
et Pereat Mundus (ARENdT, 1987, 
1965). O tema da horda contra o 
Estado é, aliás, objeto de um brilhante 
livro do sociólogo espanhol Eugène 
Enriquez, publicado no Brasil nos 
anos 1990  . 

O sociólogo Enriquez foi colher 
na fonte das obras da psicanálise 
as explicações sobre as relações do 
Estado com o vínculo social, a fim 
de situar que as relações de poder 
tornaram-se mais importantes para 
sustentar o próprio Estado do que as 
relações econômicas.  Se tivermos 
em foco a importância desta tese, 
veremos o problema do dualismo 
moderno sociedade civil – Estado sob 
um novo ângulo. 

Enriquez  busca a resposta sobre 
a natureza do Estado moderno no 
tocante às suas pretensões totalitárias, 
neste paradoxo moderno à medida  
que crescem as relações econômicas 

de mercado aumenta também a luta de 
todos contra todos. Esta luta, contudo,  
é característica “da sociedade dos 
homens livres (capitalista) e tem como 
contrapartida  levar à multiplicação 
infinita dos poderes do Estado”. 
O paradoxo de uma sociedade de 
homens livres que agem de maneira a 
chegar à irracionalidade de construir 
um estado totalitário para coibir sua 
própria liberdade – este paradoxo,  
(vamos chamá-lo adiante de paradoxo 
Enriquez) é o que está na raiz do 
recrudescimento do anti-semitismo 
nazista na Europa nos anos 1990 
(mas que para Enriquez poderia ter 
outro grupo social e étnico como bode 
expiatório). 

O autor não encara a sociedade nazista 
como fruto da aberração ou algo isolado; 
mais grave, interpreta este ressurgimento 
como acontecimento exemplar da 
própria natureza do Estado moderno 
e do mundo da destruição baseada 
na construção de meios científicos, 
tecnológicos,  feito metodicamente de 
forma “tranquila, sem culpa”.

E
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e  dermos  crédi to  a  es te 
“ p a r a d oxo  E n r i q u e z ”  ( e 
c o n f i r m a d o  p o r  o u t r o s 

pesquisadores contemporâneos) de 
que nos melhores regimes sociais 
e políticos poliárquicos estamos 
sujeitos a situações disfarçadas de 
estados de exceção autoritário ou 
totalitário, pode estar chegando a 
hora de nos abrirmos para novas 
formas de organização e de atuação 
políticas (GRAU, 1998, 1997; GRANT, 
1985).

No Brasil estes sintomas aparecem 
como a crise policial de segurança 
pública, a violência com que morremos 
sob a tecnologia do sistema de transporte 
individual baseado no automóvel, 
ou nas reiteradas dificuldades para 
evitarmos o abandono e a exclusão 
econômica tão fatalista quanto inútil 
de milhares de jovens oriundos dos 
grupos étnicos diferentes e pobres, 
como se fosse latente o sentimento de 
estarmos em estados de exceção no 
nosso dia-a-dia. 

O dinamismo que contrapõe 
sociedade civil e Estado para requerer 
uma ação estatal apaziguadora, foi 
responsável em associação com 
a empresa do Estado colonial - 
anterior,  portanto,  a  qualquer 
veleidade democrático-burguesa - 
pela grande ocupação e ampliação do 
território. Esta empresa colonial, ou 
se quisermos, Estado colonial, deixou 
raízes e elas estão na sociedade civil.  
Sem a participação de vastos grupos 
étnicos e afro-brasileiros, nossos 

NOVAS SOlUçõES PARA O PARAdOxO

Tal meta de aggiornamiento 
tem sido a matéria-prima 
das teorias do direito, da 

administração pública e management 
empresarial das corporações e das 
teorias econômicas. Na ótica Da 
horda ao Estado – a psicanálise do 
vínculo social, Enriquez diria que 
90% das teorias e métodos prescritos 
de governança nas empresas e na 
contabilidade nos governos operam 
como se tivéssemos necessidade 
de equacionar a quadratura do 
círculo: um centro (self político, 
econômico e cultural) só pode 
ter como modelo o de estruturas 
hierárquicas de gerenciamento 
para atingir a coordenação de 
tamanha fragmentação. Mas resta 
saber se os entes constituintes 
fragmentados reconhecem, em todas 
as circunstâncias, a validade deste 
modelo de estado como pólo de 
legitimidade de poder. Estimo, 
grosso modo, que apenas 10% das 
nossas teorias e modelos mentais 
e cognitivos, práticas e exercícios 
sociopolíticos na administração e 
justiça brasileiras estão orientados 
para pensarmos e praticarmos uma 
sociedade civil sem recorrer a formas 
de hierarquização rígidas ou adaptadas 
de gerenciamento. Elas têm em 
comum uma base jurídica de fomento 
à síndrome do abandono do diferente 
(AGAMBEN, 1998) e à repressão 

pela violência institucionalizada 
enquanto técnicas políticas latentes 
ou concretas de controle social. 

Especialistas e pesquisadores 
temos, desde os anos 1988/1990, 
quebrado a cabeça para elaborar 
teoricamente e avançar a pesquisa 
e a prática concreta em torno de 
como tornar viáveis a governança 
e a controlabilidade destas novas 
formas de trabalhar em rede pelos 
governos ,  ass im como novos 
modelos horizontais que operam 
pelos princípios de auto-gestão e 
autopoeisis, capazes de uma relação 
de autonomia inserida diante do 
Estado, e vice-versa (TRAGTENBERG, 
2004; MOTTA, 1994; DRAIBE et 
al, 1989; DUARTE, 1993; ESPING-
ANDERSEN, 1990, FARIA, 1999; 
FERNANDES, 1994; NEDER, 2002, 
1996, 1995, NASCIMENTO, 1994; 
DOIMO, 1995, 1997; AVRITZER, 
1994, BENEVIDES, 1991; DAGNINO, 
1997; COSTA, 1997; BOSCHI, 1987; 
DEMO, 1997). 

Como manter vivo o dinamismo 
centro-periferia como parte de uma 
unidade, sem recorrer às técnicas de 
gerenciamento e regulamentação que 
encarecem todos os investimentos 
s o c i a i s  d o  E s t a d o  p o r  c r i a r 
grande contingente de agentes 
intermediários? Ao invés de adotar 
o “tudo é sagrado” das sociedades 
pré-industriais, em que cada homem 

e cada coisa participavam à sua 
maneira da totalidade cósmica, 
estamos diante do “nada é sagrado, 
tudo é profano” do cristianismo.  

Em particular, o Iluminismo 
– e, por extensão, o mercado – 
destituíram também a Igreja de 
seu lugar de representante do 
corpo místico de Deus na terra. 
Simultaneamente  o Estado veio 
se fortalecendo, transformando-se 
no subjugador da sociedade civil, 
depositário dos desejos de totalidade 
(característicos das pulsões de morte, 
insiste Enriquez).  Os aparelhos de 
governo são suficientes para  “fazer 
existir, no real, o fantasma-do-um”. 
Como se sabe, esta suspeita do 
fantasma do coletivo que busca o 
“um” foi levantada por Freud em seus 
textos sobre a vida social, sobretudo 
em “Psicologia de Massas e Análise 
do Ego” (1925) quando anteviu a 
marcha do totalitarismo nazista. 

Nestes textos Freud descreve 
o mecanismo pelo qual o “um” 
possa dominar: é preciso que toda 
a diferença seja destruída. Esta 
ameaça paira sobre os nossos atuais 
modelos de estrutura de governo que, 
apesar de dotados aparentemente de 
vários centros de poder (poliarquia), 
submergem periodicamente em 
formas de autoritarismo, ou seja, 
seu objetivo torna-se reduzir toda 
diferença.

O dINAMISMO dA SOCIEdAdE CIVIl É O dINAMISMO dOS dIfERENTES

S
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4 “Creonte encarna a noção abstrata, impessoal da Cidade em luta contra essa realidade concreta e tangível que é a família. Antígona sepultando 
Polinice contra as ordenações do Estado atrai sobre sí a cólera do irmão, que não age em nome de sua vontade pessoal, mas da suposta 
vontade geral dos cidadãos, da pátria”. Apud  Sergio Buarque de Holanda - Raízes do Brasil . (1988: 101). A era moderna já não apresentava 
essa contraposição devido a mudança da esfera política. Nesse sentido, Hannah Arendt aponta para o declínio da família antiga: “A notável 
coincidência da ascensão da sociedade com o declínio da família indica claramente que o que ocorreu na verdade foi a absorção da família por 
grupos sociais correspondentes” (1987:49).

diferentes, tal história não seria 
possível diante de uma colonização 
que precisou inventar a si própria. 

Parece que neste particular, o social 
é antes de tudo o reino da certeza e, 
portanto, do esquecimento da verdade 
de que estes povos são parte da nossa 
identidade nacional, pois temos 
esquecido deles na atualização da 
nossa sociedade civil. O dualismo 
sociedade civil/estado antes referido, 
vive esta contradição: que revisões 
interpretativas terão validade? 

A q u i  d e f e n d e m o s  a  q u e 

omper com a ordem pública 
e cidadania foi uma saída 
preferida à mudança da ordem 

doméstica identificada com a dos 
senhores da terra e do comércio. O 
paralelo com Antígona que Buarque 
de Holanda utiliza para invocar esse 
choque continua contemporâneo. 
Em Antígona, Sófocles apontava, 
então, a necessidade de transgressão 
da ordem doméstica para fazer 

valer as leis impessoais do Estado4. 
No pensamento Iluminista, mil e 
quinhentos anos depois esse choque 
foi atualizado para as condições 
da época, invertendo os pólos. O 
princípio de separação entre Estado 
e esfera civil se vê marcado pela 
contradição de o Estado (civitas) 
tornar-se condição necessária para a 
existência da sociedade (societas)! 

Esse drama foi recuperado no 

AS SAÍdAS fORAM ENCONTRAdAS MAIS AMIÚdE PElA TRANSGRESSãO

R Século XX, em Raízes do Brasil para 
ilustrar as dificuldades da passagem 
entre o familiar (societário) e o político 
(Estado). Aplicado ao universo da 
cultura política contemporânea, 
é a repetição do mesmo: embora 
tenha precedido a formação da 
sociedade (civil) no Brasil, o Estado 
vive sob e freqüentemente submerge 
aos particularismos familiares e 
familiaristas. 

A ECONOMIA SOlIdáRIA E OS TRêS TERRITóRIOS dA SOCIEdAdE CIVIl NO BRASIl 

omo pode uma sociedade, 
sob um Estado republicano 
cent ra l izado  e  nac iona l 

emergente a partir do século XX, 
reconhecer a si própria, dada a 
existência de sujeitos diferentes tão 
excluídos? Daí ser um pensamento 
político institucional, jurídico e 
sociológico que se debate entre romper 
o dever de proteger os princípios 
comunitários das corporações e 
privilégios de ofício - ainda presentes 
na maioria das nossas atividades 
econômicas herdadas do antigo 
regime do Estado desenvolvimentista 
autoritário da segunda metade do 
século xx, e a dificuldade em definir 
uma nova economia política cujo 

pleno desenvolvimento depende da 
ação política ativa de uma parte da 
sociedade civil e do campo estatal.  

Esta ação tornou-se fundamental 
para que seja reconhecida como 
florescente o futuro da economia 
solidária promovida por milhares de 
empreendimentos autogestionados, 
capazes de superar a economia 
familiar tradicional (que continuará 
sua marcha de vida-e-morte cíclica), 
mas ao mesmo tempo possa abrir 
as possibilidades de organização 
de mercados justos no interior da 
sociedade civil econômica. 

Estamos assim envolvidos com 
a possibilidade rica de respostas e 
caminhos para a auto-organização 

de uma economia solidária. Qual 
deve ser a posição dos gestores 
e políticos, poderes executivo, 
legislativo e judiciário diante desta 
diversidade de práticas econômicas 
e sociais organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, empresas 
autogestionárias, redes de cooperação, 
complexos cooperativos, entre outros, 
que realizam atividades de produção 
de bens, prestação de serviços, 
finanças solidárias, trocas, comércio 
justo e consumo solidário?

Esse setor vem se desenvolvendo 
no Brasil constituindo uma alternativa 
de trabalho e renda e inclusão 
social.  No mapeamento nacional 
da economia solidária, iniciado em 

C

felizmente, já está em marcha 
e pode ser interpretada como a 
criação artificial de um novo Estado 
nacional conexo que se atualiza 
agora, no reconhecimento destes 
nossos diferentes étnicos e de gênero, 
reestabelecendo sua normalidade. 

Sérgio Buarque de Holanda, no 
seu olhar sobre as raízes da formação 
social brasileira, longe de fazer a 
apologia do homem cordial, apontou 
justamente sua adequação a um tipo 
de sociedade na qual predominava o 
dinamismo entre a associação familiar 

e o Estado-Nação (ainda que símile 
do Estado colonial português). No 
passado, os nossos diferentes foram 
excluídos do mutualismo político-
familiar e étnico de dominação entre 
Estado e sociedade. A persistência 
dessa crise de identidade societária 
nos levou aos reiterados choques entre 
o Estado monárquico-parlamentar –ao 
mesmo tempo herdeiro e inimigo do 
Estado-colonial – e a formação da 
(nova) sociedade na segunda metade 
do século XX. 
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5 Ver o conjunto de documentos técnicos, programáticos e bases legais das políticas de fomento  acompanhamento da economia solidária no Brasil, 
em http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_apresentacao.pdf.  O programa economia solidária em desenvolvimento pela Secretaria Nacional 
de Economia Solidária - SENAES - foi criada no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - em junho de 2003 e ao longo do ano desenvolveu 
ações de estruturação interna, de interlocução com a sociedade civil com os diversos setores do próprio MTE e com outros órgãos
governamentais.  Segundo esta fonte, 2004 foi o primeiro ano em que a SENAES contou com orçamento próprio. Neste contexto teve como 
desafio a implementação do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento e a institucionalização dos procedimentos de execução de suas 
políticas e dos recursos orçamentários disponíveis. Foi um ano de experimentação, onde a partir das demandas apresentadas pela sociedade 
civil e pelas políticas do Governo Federal, a SENAES ampliou a esfera de suas ações e recursos.
6  Ib.id. consultado em 2008
7  Ver a propósito das questões envolvidas na controlabilidade de um tribunal de contas diante da economia solidária especialmente microcrédito, 
a edição de maio de 2008 da Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, matéria com o voto do Conselheiro-relator José de 
Moraes Correia Neto, “Empréstimo-SMT”, no qual analise extensa e de forma brilhante os antecedentes envolvidos no processo envolvendo a 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego e Riocred, processo 40/003.853/2004. Sessão plenária de 07.04.2008.

2004 e atualizado em 2007 foram 
identificados aproximadamente 22 
mil Empreendimentos Econômicos 
Solidários (EES) e Entidades de 
Apoio, Assessoria e Fomento (EAF) 
que atuam em 2.934 municípios 
do Brasil, correspondendo a 53% 
dos municípios brasileiros, com 
uma movimentação financeira na 
ordem de R$ 8 bilhões ao ano, e 
envolvendo diretamente cerca de 
dois milhões de membros associados 
nessas organizações5.   

Com intuito de favorecer o 
desenvolvimento dos empreendimentos 
econômicos solidários, orientando 
suas ações, com base em informações 
disponíveis foi construído o Sistema 
Nacional de Informações em Economia 
Solidária (SIES), instruído na portaria 
no 30, de 20.03.06. O Ministério do 
Trabalho e Emprego, por meio da 
Secretaria Nacional de Economia 
Solidária, estabeleceu no seu Plano 
Plurianual 2008-2011, no âmbito do 
Programa - Economia Solidária em 
Desenvolvimento - a ação de organizar 
a comercialização em âmbito nacional, 
os produtos e serviços oriundos das 
organizações da economia solidária6.

Só tem crescido a complexidade 

desse quadro da economia solidária 
no contexto das questões tradicionais 
de gestão e conexão com demais 
políticas públicas, e no interior das 
teses fundamentais do direito e da teoria 
social, econômica e dos fundamentos 
políticos e culturais das relações Estado 
e Sociedade Civil. 

No interior deste ambiente é 
que podemos situar de maneira 
mais profunda o significado da 
questão das inversões de recursos 
públicos dos três níveis de governo 
na economia solidária sob a forma 
das redes de proteção, fomento e 
finança social (microcrédito, entre 
eles).  Questão relevante tem sido 
suscitada sobre como constituir 
uma nova base de controlabilidade 
(accountability) associada com a 
avaliação de resultados (efetividade) 
dos investimentos em matéria de 
microcréditos, por exemplo7. 

Introdutoriamente, nos limites 
deste artigo, podemos situar ao menos 
três territórios distintos nos quais será 
percebido diferentemente o significado 
da economia solidária como marco de 
uma nova sociedade civil econômica 
dotada de estruturas de mercado 
justo: 

1. O território da identidade 
nacional

 Neste território, a nova sociedade 
civil da economia solidária tem diante 
de si duas lógicas opostas. A primeira 
lógica diz respeito à concepção de 
esfera civil segundo a matriz do 
pensamento político e jurídico liberal 
clássico enquanto uma constelação 
atomística de interesses econômicos 
privados, noção dominante no discurso 
atual do pensamento conservador 
em sociedades capitalistas centrais e 
semi-periféricas. O objetivo declarado 
desta matriz de pensamento e práticas 
é a regulamentação assim como a 
regulação dos conflitos intercapitalistas. 
O funcionamento dos mercados 
capitalistas (de produtos, mão de 
obra, dinheiro e títulos), na medida em 
que acirra a luta de todos contra todos, 
parece uma confirmação do paradoxo 
Enriquez: a intervenção do Estado se 
coloca como reparadora dos interesses 
gerais, mas enfraquece a sua própria 
legitimidade e daí entra em crise de 
regime. Mas a esta esfera exclusivamente 
estatal e assumidamente pública 
porque governamental, distinta da 

“

”

A economia solidária cumpre 
este papel potencial de promover 
a universalização da proteção aos 
direitos humanos na maior parte 
das formações locais e regionais 

pelo Brasil afora.
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olhada por uma segunda lógica, a 
da matriz marxista. Para os adeptos 
dela a sociedade civil se contrapõe ao 
Estado apenas aparentemente, porque 
os mercados capturaram o Estado 
para fazer dele uma condensação 
das contradições impostas pela 
dominação econômica de diferentes 
classes proprietárias capitalistas sobre 
o resto das classes sociais destituídas 
dos meios de produção. Diante destas 
duas visões contraditórias no mesmo 
território da identidade nacional, como 
situar os investimentos necessários para 
expandir a economia solidária? Aqui é 
necessário que a pesquisa das ciências 
humanas elabore as representações 
sociais em torno da economia solidária 
como uma instância de mercado, mas 
direcionada para o comércio justo, 
com regras trabalhistas próprias, mas 
tão claras quanto às dos mercados com 
fins lucrativos. 

2. O território da pluralidade 
transformadora 

Neste território são atribuídas 
aos novos movimentos identidades 
especificas cujas demandas sociais 
expressam uma pluralidade de sujeitos. 
Moradores dos bairros populares, 
associações religiosas, grupos de 
ecologia e socioambientais, movimentos 
de assentamentos da reforma agrária, 
os grupos e subgrupos feministas, os 
vários subgrupos étnicos de origem afro-
brasileira assim como a organização da 
representação indigenista apresentam 
uma multiplicidade de sujeitos. Mas 
eles separam-se da matriz liberal e 
marxista de uma identidade nacional 
porque pretendem direitos próprios aos 
afro-descendentes, feministas, culturas 
étnicas que não estão previstos na 
identidade nacional.  De onde provém 
a contradição entre os dois territórios 
e as fontes dos novos direitos nestes 
casos? A contradição tem origem na 
ausência de um Estado apropriado para 
reconhecimento da economia plural. 
Num mesmo território nacional a luta 
intercapitalista reivindica exclusividade 
para sua forma econômica. De acordo 

com a lógica dos movimentos urbanos e 
rurais, organizações não-governamentais, 
redes de entidades em torno da 
construção de espaços de representação 
social pelo reconhecimento de direitos, 
a construção da nova sociedade 
civil baseada na economia solidária, 
comércio justo e microfinanças não 
é uma demanda contra os mercados 
capitalistas. A economia solidária é 
portadora de novos valores identificados 
com a emancipação em oposição ao 
princípio de regulação e controle no pólo 
estatal e do mercado. Essa esfera civil 
não se contrapõe rigidamente ao Estado, 
mas, pelo contrário, pretende ampliar 
as possibilidades de publicização e 
abertura da esfera estatal para tornar 
o aparato governamental  apto a 
captar os particularismos, diferenças 
e singularidades de classes e grupos 
sociais. 

3. O território da sociedade civil 
socialista 

Neste território foi dominante no 
discurso das correntes dissidentes no 
final dos regimes socialistas de Estado 
no Leste europeu. Trata-se de uma 
esfera civil socialista diferente das 
duas concepções anteriores, pois não 
foi concebida a partir da contraposição 

sociedade civil versus Estado, mas 
promessa de aliança entre Estado 
democratizado, e formas de gestão 
semi-pública da economia (ARATO, 
1981). A crítica dessa perspectiva, 
que teria fracassado nos anos 1990 
entre os ex-países socialistas, tem 
um argumento simples: a sociedade 
civil é uma invenção essencialmente 
ocidental e, como tal, exige que haja 
a separação do Estado do restante da 
sociedade (GELLNER, 1997). Mas tal 
separação nada diz acerca da estrutura 
e composição interna da sociedade 
civil (aspectos sobre os quais nos fala K. 
Marx).  Por isto, o desenvolvimento de 
um segmento de economia solidária e 
de comércio justo tem sido a experiência 
histórica das sociedades que viveram 
grandes traumas de guerras externas e 
civis, com extrema destruição do vínculo 
social; elas criaram uma sociedade 
civil como economia social que tem 
sido responsável por cerca de 30-40% 
das movimentações econômicas da 
economia nacional. Este território 
de uma sociedade civil socialista é 
plenamente coerente com a criação de 
instituições apropriadas para a economia 
plural, além da tipicamente capitalista. 
Contudo, são os marcos jurídicos e os 
acordos institucionais que garantem a 
existência desta economia social.  

a TCMRJ   
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s partes envolvidas buscam 
atribuir um sentido de direção 
à sociedade civil, ora em 

reelaboração (anos 2000) a partir 
de um acontecimento chave: a (re) 
emergência dos outros diferentes 
na política (o indígena, o operário, 
a mulher, os homossexuais) .  O 
ponto central de discórdia está na 
interpretação sobre o (presente) futuro 
que assume a esfera pública. 

Nos primeiro e segundo territórios 
a esfera pública é equivalente à esfera 
estatal, dai restando à esfera civil 
apenas o papel de representar a esfera 
privada mercantil, ou de ser uma esfera 
governamental/estatal, mas resultado 
de um somatório entre esferas privadas 
com fins públicos (excluídos os agentes 
e interesses de mercado) e a esfera 
pública governamental. 

Não é possível integrar as três 
concepções, como se vê. Mas é viável, 
como recursos heurístico e provisório, 
tomar como base mínima de identidade 
entre as três correntes os problemas 
decorrentes da proteção estatal ao 
indivíduo não-proprietário, tal como 
postula o movimento pela economia 
solidária. Por razões macroeconômicas 

AS NOVAS CONfIGURAçõES dA SOCIEdAdE CIVIl COM ECONOMIA SOlIdáRIA

tanto sob a concepção da esfera civil 
liberal, quanto na concepção da 
nova esquerda sobre a esfera pública 
expandida, e igualmente sob a terceira 
lógica pós-comunista – um ponto de 
partida obrigatório é a importância do 
poder público como garante jurídico e 
institucional dos interesses (privados 
e públicos) de todos os cidadãos no 
futuro da economia solidária.  

Quando o poder público não é 
o garante jurídico e institucional, 
a pretensão de soberania do estado 
é destituída de base social, já que 
fracassam tanto o que Max Weber 
chamou de domínio organizado do 
território, quanto à relação das pessoas 
no plano subjetivo ou interno de sua 
privacidade, inviabilizando o mínimo 
de sociabilidade política que supere 
o isolamento, como nos lembra H. 
Arendt. A economia solidária cumpre 
este papel potencial de promover 
a universalização da proteção aos 
direitos humanos na maior parte das 
formações locais e regionais pelo 
Brasil afora. 

Aqui – como em outras sociedades 
civis restritas herdeiras do Estado 
colonial nas Américas – não se trata 
hoje apenas do problema da inclusão 
econômica de vastas camadas 
sociais enquanto consumidores. 
Com a  poss ibi l idade de  uma 
economia solidária fortalecida pelas 
metodologias de envolvimento e 
difusão dos métodos da finança social 
entre populações negras e indígenas, 
parte considerável da diversidade e 
da riqueza de posições, alternativas 
e caminhos pode encontrar canais 
de expressão e poderão aumentar 
a sociodiversidade na prática real, 
diária, do regime político. Tal economia 
solidária está dirigida para focalização 
de resultados entre estas populações. 
É possível superar as discriminações 
de acesso sofridas pelos grupos 
étnicos (entrada e saída nas políticas 
públicas) se houver base jurídica que 
forneça os fundamentos para tornar 
esta esfera de direitos conexa à esfera 
de direitos de outros grupos. 

Isso poderá ocorrer por meio 
do alargamento do judiciário e dos 
tribunais de contas para agasalhar 
as esferas públicas da economia 
solidária em conexão com estruturas 
associativas voluntárias em suas 
relações de representação social, 
diante das pressões contrárias da 
representação política. Decorre desta 
questão incorporar concretamente 
no ordenamento jurídico nacional os 
interesses estratégicos e superiores 
da economia solidária, para tornar 
viável que eles sejam públicos, mas 
com exterioridade conexa ao circuito 
governamental de ações. Na medida 
em que os recursos públicos de 
toda a sociedade, catalisados pelo 
Estado para este fim, forem atraindo 
interesses privados capitalistas, será 
inevitável o aumento da mobilização 
e capacidade de pressão destes 
segmentos de se organizar e apropriar, 
seja pela cooptação, seja pela captura 
(corrupção) destes recursos da 
economia solidária.  Daí a importância 

A

“

”

Um ponto de 
partida obrigatório 

é a importância 
do poder 

público como 
garante jurídico 
e institucional 
dos interesses 

(privados e 
públicos) de 

todos os cidadãos 
no futuro da 

economia 
solidária.
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8  Ver, a propósito, a rede de entidades Fórum Nacional de Economia Solidária: http://www.fbes.org.br/
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Elisa Lucinda
Atriz e escritora

Tião

Meu amor,  e sc revo  p ra 
c o n f e s s a r.  Vi r  m o r a r 
contigo,  vir  morar  em 

ti, foi uma decisão matrimonial 
com a vida. Teu olhar sempre me 
acolheu desde a primeira vez. Ô 
Rio de Janeiro, ô nome lindo de 
minha cidade! Um nome muito 
próprio pra começos, um nome 
ilustrado pela imagem, a natureza 
da linguagem, uma natureza viva. 
Ó príncipe, recebestes a mim e a 
meu filho de braços abertos sobre 
a Guanabara, sobre a baía, sobre 
as águas, rios, montes e pedras. 
Meu adorável  anf i t r ião dando 
confirmação de matéria aos versos 
de Alberto Caeiro. O que dizer de 
teus outonos, meu gato? Teus dias 
são gatos lindos. Uma luz, um jeito 
de enluarar sobre a Lagoa, que a 
gente estremece por dentro, no 
desavisado do olhar.

Rio, te acho muito moderno, 
maleável é o seu movimento, tudo 
ferve, acontece, ousa, brilha, decai, 
sobe, morre, transmuta, move aqui 
nessa terra. A poesia estava me 
esperando, eu sei que foste tu, 
amante cauteloso e muito malandro, 
que cuidastes de forrar este tapete 
vermelho pra mim, deu carta mulata 
pra poesia chegar e tomar a cena me 
levando pela mão sem esquecer de 
mim. Meu lindo! Você dá nome à 
cidade que eu chamo de madrinha. 
Nela confirmei meu nome, no 
batismo de uma iniciação que 
uma cidade grande promove num 
coraçãozinho capixaba como o 
meu, alegre como eu, acostumado 
à moqueca como alimento e chá de 
cidreira como remédio. É preciso 
coragem, o  medo a antecede. Caí 
no colo da senhora da diversidade. 
Sou tua, Rio! Faço parte do Brasil 
que você adota. Sou da turma do 

Meu Rio de Janeiro amado,  
pão de açúcar nas tardes de meu coração de 
subúrbio, caldo de cana de minhas longas 

caminhadas ao seu ar livre.

“
”
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ir toda animada pro samba com 
você. “Mas você vai com quem, 
minha filha?” “Eu vou com o Tião, 
mamãe. Pode ficar tranqüila, tô 
protegida, ele é um santo!”

Na  e squ ina ,  um moço  me 
perguntou: “Você conhece a rua 
Sacadura Cabral” e eu respondi: 
“Não, conheço a rua do irmão dela”, 
“Ah, é? Qual”, “A do Sacoduro 
Cabral”.Ah, Riozinho, não me leve 
a mal, mas eu adoro brincar com 
seus súditos. Esse humor das feiras 
livres, essa sandália havaiana no 
banco. Por isso rezo no voto pra que 
a gente eleja governadores que te 
amem como eu. 

Tião, meu Tiãozinho, sou tua, 
repito .  E  por  tanto insist i res , 
acabastes de ganhar a prova Yemanjá 
de minha devoção ao seu colo. É 
brotada e brilha e vive no teu solo 
a Casa Poema, meu amor. É minha, 
é tua, é nossa, é dos anjos que você 
colocou ao redor da casa e dentro 
dela, o “Exército de Pretaleone” 
cumpre os desígnios que a poesia 
ordena. E tu és o dono do pedaço. 
Desde que cheguei aqui tu também 
és meu chegado.

Nada mais tenho a dizer. No 
teu reino fundei o meu, ao teu 
reino juntei meus tratados de paz. 
Como cabe a um palácio enorme 
e diverso como o teu, nossa paga 
será oferecer recitais às manhãs, 
às tardes e às noites de tua gente. 
A Casa Poema imita teu gesto, meu 
amado, meu Cristo que arrebentou 
a boca do balão. A Casa Poema é 
tua filha, manto de nosso leito, 
amoroso encontro combinado em 
segredo por nós dois, bons amantes 
modernos que somos. Eu e tu, meu 
Rio. Meu verbo preferido, melhor 
presente do indicativo que existe. 
Rio de Janeiro, eu passo na sua 
correnteza, eu rio.

Eternamente tua,

Elisa Lucinda
30 de julho de 2008. 

Brasil que não nasceu aqui, mas 
mora aqui, ama, vive, come, chora e 
ri aqui, nos braços de tua paisagem 
meu homem, no combate que a 
sua beleza realiza diante dos tiros, 
das corrupções e das guerras. Deus 
saberá a força lírica e anti-bélica que 
pode ter a paisagem de uma beleza. 
Muda, ela exerce o lírico combate. 
É linda, é bossa-nova no peito, fica 
tudo Jobim demais, meu amor, eu 
falando assim. Mas te amo, por isso 
confesso.

Quando cheguei em sua casa, eu já 
era uma pessoa tratada a crepúsculos, 
mas doutorado dele se faz é lá no 
posto 9, a parte ensolarada do meu 
amado Rio de Janeiro, a democrática 
praia dos cariocas, o baseado sagrado 
de netuno, os aplausos no final do 
poente em Ipanema. Sem ninguém 
combinar, o carioca entende o poente 
como teatro, como espetáculo, 
desfruta do céu como cenário e do 
sol como protagonista ao se pôr. 
É uma lição de nobreza que o sol 
nos dá, isso a gente carioca parece 
que nasce entendendo, né Rio? 
Caminhando em sua linda casa ouve-
se a tamborzada. Vem de cima, vem 
de baixo, vem do canto, dos terreiros, 
das congadas, das varandas das 
lajes dos subúrbios, da pressão dos 
bailes funks da madrugada. Adoro!!!! 
Essa mistura, esse caldeirão, esta 
contemporaneidade. Quero transar 
com você, em Vidigal, em Xerém, em 
Imbariê. Quero jantar com você no 
Encantado, no Copacabana Palace e 
na feijoada de Mamãe Chorodê. Rio de 
janeiro, deixaste-me espalhar minha 
poesia em teus bares, em teus mares, 
usaste sua corte e espalhastes meus 
versos nas rádios e tvs populares. 
Abriste-me as portas de seus teatros, 
pra que a dramaturgia do poema 
escrevesse uma boa parte dessa 
história. Em teus corredores urbanos 
e expostos, corri riscos, aprendi que 
a noite não é uma criança, se fosse 
não estaria sambando até aquela hora 
na mangueira. Você não deixaria, 
não é? 

Rio de Janeiro, o que é que eu 

posso dizer dos mensageiros que me 
enviastes? Pra não falar o nome de 
todos eles, muito bem posicionados 
durante toda a viagem até aqui, pra 
você não ter que se lembrar de todos 
e nem eu te perturbar com mais 
esse trabalho, digo que a rainha 
simbolizadora dos mestres na minha 
vida aqui chama-se Beth Carvalho. 
A escafandrista, a pescadora de 
pérolas que estende seu profundo 
olhar sobre o ouro que os ricos 
desconhecem, o precioso ouro 
invisível que mora no talento das 
tuas comunidades. Beth Carvalho, 
ave madrinha! 

Vinte e dois anos se passaram 
desde que me separei  do meu 
Espírito Santo, porque caí no estado 
de sua graça e na graça de seu 
estado. Meu Rio de Janeiro amado, 
pão de açúcar nas tardes de meu 
coração de subúrbio, caldo de cana 
de minhas longas caminhadas ao 
seu ar livre. Vinte e dois anos se 
passaram e eu ainda desmaio, fecho 
os olhos pra beijar sua boca. O beijo 
me leva ao sonho do percurso, me 
faz ver que aquela moça cheia de 
sonhos na bagagem caminha hoje 
na estrada iluminada do sonho 
sonhado. Era o dote. Era esse o 
combinado.  E tu querias mais 
provas de amor? Sou tua! Vou lá no 
meio do samba gritar, duvida? Sou 
tuaaaa! Deixei o Espírito Santo por 
ti, é pouco? Fala! Todo o mundo na 
minha terra ficou sabendo que eu 
fugi pra sua casa. Adoro seu queixo, 
sua boca, até essas flechas no seu 
dorso eu beijo, a língua que passa 
em sua ferida é a minha, o atabaque 
que ouves é do meu peito.São 
Sebastião do Rio de Janeiro, como 
és lindo! Como brilhas, quando 
me pegas pela cintura, quando 
deixa as flechas pra lá e vai ferver 
comigo nos Democráticos, na Lapa, 
no Tá na Rua, na Gambôa, só nós 
dois, vamos lá sambar Sambastião, 
Sambastiãozinho do meu coração! Eu 
de shortinho curto, toda serelepe, o 
mesmo com que passeio de bicicleta 
por sua maravilhosa verdade, quero 
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o Tribunais de Contas: 
o que é prioritário?

ecentes notícias nos jornais 
envolvendo Tribunais de 
Contas colocam na berlinda 

sua formação e atuação e, com 
destaque, os critérios de seleção e 
nomeação de seus Conselheiros, 
questionamento que também se 
percebe ativo no meio acadêmico e 
é objeto recorrente de projetos de lei 
no Congresso Nacional. É chegada, 
pois, a hora do Sistema Tribunais de 
Contas tomar as rédeas desse debate 
e, em iniciativa própria, pensar 
alternativas que aperfeiçoem e 
contribuam para legitimar a escolha 
de membros do corpo deliberativo 
das instituições de controle externo 
no país.

Desde a criação do Tribunal de 
Contas entre nós e até a Constituição 
de 1988, seu Colegiado era nomeado 
pelo chefe do Executivo federal, 
e s t a d u a l  o u  m u n i c i p a l ,  c o m 
a confirmação ou não do poder 
Legislativo correspondente. A partir 
da CF/88, o preenchimento da 
maioria dos cargos de Conselheiros 
passou a ser feito por indicação do 
Legislativo e limitando-se, assim, 
os nomes propostos pelo Executivo. 
Essa forma de designação colocou os 
integrantes superiores dos Tribunais 
mais próximos do mundo político.

Embora a vitaliciedade do cargo 
contenha o intuito de neutralizar a 
influência que os poderes possam 
exercer sobre os indicados no sentido 
de pressionar por uma lealdade para 
com seus indicadores, são poucos os 
Conselheiros que permanecem no 
cargo por tempo suficiente para que 
essa vinculação se dilua. Segundo 
levantamento realizado já há algum 
tempo, a média do período de atuação 
dos Conselheiros no país seria de 
sete anos. Isto coloca em cheque as 
questões do comprometimento com 
o cargo e da ideal postura autônoma 
da instituição. 

Out ro  ponto  c r í t i co  desse 
processo é que, apesar de terem sido 
ampliados na atual Carta, os requisitos 
para a seleção dos candidatos 
concernentes à idoneidade moral, 
notórios conhecimentos e reputação 
i l ibada,  por exemplo,  não são 
claramente definidos e carecem de 
regulamentação. Isto vai de encontro 
à crescente complexidade com a qual 
tem que lidar o corpo deliberativo 
dos Tribunais de Contas, que, a cada 
dia, é demandado a acompanhar os 
modelos dinâmicos da administração 
contemporânea, testemunhando 
o alargamento contínuo de suas 
áreas de atuação, assim como as 

exigências técnicas para a exata 
compreensão e, portanto, avaliação 
do que lhes compete julgar.

Enquanto  os  Tr ibuna i s  de 
Contas hoje se mobilizam para 
o aperfeiçoamento de seu corpo 
instrutivo, através de concurso 
público com base em critérios 
técnico-profissionais e treinamentos 
pa ra  apr imoramento  de  suas 
funções, sem falar no Programa de 
Modernização do Controle Externo 
(Promoex), o mesmo Sistema se 
omite em discutir a qualificação e 
a aptidão específicas do seu corpo 
deliberativo. Considerando que os 
corpos instrutivo e deliberativo 
são um conjunto inseparável e 
complementar  da  Inst i tuição , 
qualquer diferença entre eles - seja 
política ou no tocante ao desempenho 
técnico - afeta o resultado final.

Diversas vozes sinalizam a 
necessidade de mudança. Partem das 
propostas de reformas que alguns 
representantes do Congresso Nacional 
vêm apresentando, como também 
de vários administrativistas que 
argúem a inconstitucionalidade do 
procedimento quando não observados 
os princípios constitucionais da 
moralidade e da impessoalidade. 
E, mais ainda, do Poder Judiciário 

Fernando Bueno Guimarães
Conselheiro do TCMRJ

R

O Conselheiro Fernando Bueno, do TCMRJ, toma a iniciativa 
de conclamar o Sistema Tribunais de Contas a por em 
debate os critérios de seleção e nomeação de Conselheiros, 
objeto de discussão nos diferentes segmentos da sociedade. 
E apresenta alternativas que, no seu entender, mais se 
coadunam com os objetivos de moralidade e impessoalidade 
pretendidos.
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que, em decisão inédita, chegou 
a suspender a nomeação de um 
Conselheiro indicado pelo Legislativo 
por entender não preenchidas as 
exigências constitucionais para 
exercer o cargo.

E m  Tr i b u n a i s  d e  C o n t a s 
estrangeiros, mas que funcionam 
com modelo similar ao brasileiro, 
o ingresso ao cargo é bem diverso. 
Em Portugal, considerado um dos 
melhores exemplos de seleção, os 
juízes são recrutados mediante 
concurso curr icular  real izado 
perante um júri constituído pelo 
Presidente do Tribunal de Contas, 
seu vice, pelo juiz mais antigo e 
por dois professores universitários, 
um de Direito e outro de Economia 
ou Auditoria,  designados pelo 
governo. Os requisitos e critérios 
são claramente especificados em 
lei. Após a aprovação no concurso, é 
formada uma lista tríplice, submetida 
ao Executivo.

O  Tr i b u n a l  d e  C o n t a s  d a 
União Européia, que tem sede em 
Luxemburgo, igualmente prioriza a 
competência técnica na escolha de 
seus membros, que devem exercer 
suas funções com total isenção e 
independência no interesse exclusivo 
e geral da comunidade, sendo-lhes 
expressamente vedada a aceitação 
de instruções de qualquer governo 
ou entidade.

A Constituição brasileira de 1988 
não deixou de estabelecer a exigência 
de pré-qualificação técnica. Reza o 
artigo 73 que entre aqueles Ministros 
indicados para o TCU pelo Executivo, 
2/3 devem ser selecionados entre os 
procuradores ou auditores do próprio 
Tribunal, argumento que muda 
significativamente a composição 
do Colegiado porque introduz um 
tipo diversificado de recrutamento. 
Talvez a ampliação desse recurso 
possa ser uma alternativa ao atual 
processo em todos os Tribunais 
de Contas, muito embora a figura 
de auditor-substituto, concursado, 
não exista de fato na maioria das 
Cortes estaduais e municipais. 
Mas nada impede que se torne 

uma realidade generalizada. O 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, por exemplo, já 
tem programado concurso público 
para vagas de auditor-substituto de 
Conselheiro e para complementar 
o  quadro  de  procuradores  da 
Procuradoria Especial que oficia 
junto à Instituição.

A  a s c e n s ã o  f u n c i o n a l  é , 
a meu juízo, a alternativa que 
mais se coaduna com os objetivos 
de moralidade e impessoalidade 
pretendidos, além de garantir o 
conhecimento específico sobre 

ou de administração pública; e 
mais de dez anos de exercício de 
função ou de efetiva atividade 
profissional que exija as aptidões 
antes mencionadas, o candidato 
teria de ter ingressado no Tribunal 
mediante concurso público para as 
carreiras técnicas de nível superior, 
ser ocupante do topo da carreira, 
ter exercido chefia, participado de 
comissões ou executado trabalhos 
de relevância, e mais requisitos que 
forem determinados. Assim, em caso 
de vaga na cota destinada àqueles 
técnicos, o Tribunal elaboraria 
uma lista tríplice a ser submetida 
alternadamente ao Legislativo e ao 
chefe do Executivo para a escolha 
daquele que ocuparia o cargo de 
Conselheiro.

Com isto, estaria afastado o 
alegado viés político e o Tribunal 
seria apresentado à sociedade 
como uma instituição de caráter 
eminentemente técnico.

Outras hipóteses de reformas 
f a c t í v e i s  s e r i a m  o  c o n c u r s o 
público direto, como é feito no 
Tribunal de Contas do Peru, ou, 
pura e simplesmente, a definição 
clara e objetiva dos requisitos 
para indicação e nomeação de 
Conselheiros. É preciso não deixar 
dúvidas sobre o que significam 
explicitamente reputação ilibada, 
notórios conhecimentos, idoneidade 
moral.

De qualquer forma, essas são 
algumas propostas apresentadas 
apenas como contribuição para 
que se inicie, desde já, esse debate 
dentro do Sistema Tribunais de 
Contas, locus legítimo para o fomento 
das melhorias que interessam ao 
fortalecimento do modelo de controle 
externo no Brasil.

Creio firmemente na importância 
das tarefas cometidas às Cortes 
de Contas, que, necessariamente, 
indicam uma responsabilidade e 
transparência cada vez maiores em 
benefício de todos. E creio no valor 
da Instituição, valor que, sem dúvida, 
merece ser  sempre defendido, 
preservado e aperfeiçoado.

“

”o funcionamento, as diretrizes e 
jurisprudência dos Tribunais de 
Contas e uma experiência ímpar no 
exercício do controle externo, tão 
fundamentais na hora de decidir e 
de julgar.

Além dos requisitos elencados 
no artigo 73, parágrafo primeiro, da 
Constituição Federal, isto é, idade 
superior a 35 anos e menor de 65, 
idoneidade moral e reputação ilibada; 
notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros 

 É preciso não 
deixar dúvidas 

sobre o que 
significam 

explicitamente 
reputação 

ilibada, notórios 
conhecimentos, 

idoneidade 
moral.
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ma opor tuna  e  va l iosa 
pesquisa da Universidade de 
Brasília constata que 55,1% 

dos entrevistados desconhecem o 
papel do Tribunal de Contas da União 
e, o que é igualmente preocupante, 
aqueles que têm conhecimento 
d o  t r a b a l h o  d o  T C U  n u t r e m 
desconfianças quanto à sua ação. Se 
este é o quadro apurado em relação 
ao TCU, freqüentador assíduo do 
noticiário, o que se poderia deduzir 
quanto aos Tribunais de Contas dos 
Estados e Municípios?

 A resposta, a despeito da carência 
de dados objetivos, parece óbvia. 
Existindo ou não desconfiança, é 
certo que o brasileiro sabe muito 
pouco ou quase nada sobre o que 
os tribunais vêm realizando, em 
particular do alvorecer da década 
de 90 até os dias atuais, quando a 
democratização ganhou fôlego e 
a coisa pública passou a merecer 
particular atenção da sociedade. 
Na raiz do problema, encontra-se a 
pouca atenção que os tribunais têm 
dado às políticas de comunicação 
pública, e ao papel da imprensa 
como partícipe do controle social 
nos tempos atuais.

 As crescentes exigências de 
diálogo e transparência constituem 
claramente  uma inversão  das 

A pouca atenção que os Tribunais de Contas 
têm dado às políticas de comunicação é, para o 
conselheiro Manoel Castro, um dos motivos do 
desconhecimento público sobre o que os tribunais 
vêm realizando e a desconfiança quanto à sua ação.

Tribunais de Contas: 
comunicar é preciso

Conselheiro Manoel Figueiredo Castro
Presidente do TCE/BA

tendências dominantes no ambiente 
dos tribunais. Ao longo do tempo, 
contado a partir dos primeiros anos da 
República, os tribunais de contas se 
acostumaram ao posicionamento de 
um poder acima da sociedade. Sendo 
os conselheiros vitalícios, as práticas 
dominantes podiam estar voltadas 
para a conquista dos melhores 
resultados, mas nunca fez parte dos 
ritos o compromisso permanente 
com a divulgação do que era feito. 
E, quando isto acontecia, sempre foi 
de forma tímida e não continuada. 
A comunicação estratégica exige 
justamente o oposto. Não basta fazer, 
é preciso mostrar. 

 A iniciativa privada aprendeu 
essas lições ainda nos anos 80, quando 
a comunicação se tornou mais do que 
uma ferramenta, um instrumento 
de gestão. A área pública, em seu 
conjunto, permaneceu ancorada aos 
velhos hábitos, do ciclo varguista, de 
privilegiar mais a propaganda do que 
a informação. Os tribunais nem nesse 
sentido caminharam. Fecharam-se 
em si mesmos. 

 Partindo de tais constatações, 
é imperativo afirmar que chegou a 
hora de rever a antiga cultura da não 
comunicação e evoluir no rumo de um 
patamar totalmente novo. Comunicar 
é indispensável. O argumento-

chave que surge nessa discussão é, 
em primeiro lugar, a conquista da 
legitimidade. Basta olhar a história 
recente do país para se constatar 
que a legitimidade tornou-se um 
predicado fundamental. E como 
se conquista a legitimidade? Com 
a construção de tríade reputação-
imagem-identidade.  

 A leitura da pesquisa da UNB 
sugere ações rápidas nesse sentido. 
Tanto o TCU como os tribunais de 
contas dos estados e dos municípios, 
no que pesem alguns episódios 
claramente negativos, vêm exercendo 
importante papel na fiscalização 
de obras, contratos, convênios, 
organizações não governamentais, 
e evoluído no controle dos poderes 
executivo, legislativo e judiciário. 

Para isso, os Tribunais de Contas 
do Brasil estão passando por um 
grande esforço de reformulação, com 
vistas ao combate pleno à corrupção, 
através da qualificação dos seus 
servidores e da otimização dos seus 
procedimentos. 

 Esse esforço está amparado 
pelo convênio firmado entre os TCs 
com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
sob a coordenação da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 

U
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Brasil (Atricon) e do Instituto Ruy 
Barbosa (IRB), o PROMOEX. O projeto 
que ganhou forma,  já  em plena 
execução, busca, entre outras coisas, 
implementar auditorias de resultados, 
social, ambiental, bem como a 
uniformização da jurisprudência. Para 
tanto, está em andamento no TCU, 
o anteprojeto de lei processual que 
propõe uniformizar os procedimentos 
dos TCs.

 Se estas ações se tornarem 
visíveis, é certo que a reputação 
dos tribunais irá escalar pontos 
positivos junto à opinião pública. 
Mais ainda, vai proporcionar que a 
opinião se torne saber público e que 
esta contribua para a legitimação das 
ações em curso.

 O processo de aprimoramento dos 
organismos de controle pressupõe a 
participação ativa do cidadão. Vale 
ressaltar que os Tribunais de Contas, 
hoje, na sua maioria, aperfeiçoaram 

seus controles internos, implantaram 
o u v i d o r i a s ,  d i s q u e - d e n ú n c i a 
como canais de comunicação e de 
participação do cidadão na denúncia 
de atos irregulares que ocorram na 
administração pública e nos próprios 
tribunais de contas. 

 Por outro lado, é importante 
ressal tar  os  l imites  do poder 
discricionário dos TCs, os quais, 
apesar de imporem o ressarcimento 
de valores por má gestão dos recursos 
públicos e multas, não possuem a 
legitimidade para a execução de suas 
decisões, nem poder para quebra do 
sigilo bancário e fiscal. Esse é um 
ponto crucial e que tem sido objeto 
de inúmeras reflexões e debates 
por parte dos órgãos de controle. 
A legitimidade do agente público 
refere-se à necessária qualidade para 
tornar válida a sua atuação em face 
dos demais cidadãos. Ainda há muito 
a ser feito e muito a ser aperfeiçoado 

e, para isso, os órgãos de controle 
estão dispostos e abertos às críticas e 
essencialmente ao diálogo.

O salto evolutivo não é difícil, mas 
enfrenta uma sólida barreira cultural. 
A superação desse obstáculo exige 
iniciativas. O ponto de partida, por 
exemplo, pode ser o planejamento 
estratégico de comunicação associado 
a treinamentos para que se conheça 
o verdadeiro valor do relacionamento 
com a mídia e a sociedade. Havendo 
relacionamento de qualidade os 
resultados aparecem naturalmente. 

 Apenas como exemplo, podemos 
destacar alguns dados do Relatório de 
Atividades do TCU, exercício 2007; 
a atuação desse órgão economizou 
R$4,8 bilhões para os cofres públicos, 
ou seja, “... para cada real gasto com 
o TCU, a União economizou mais de 
quatro e meio”, conforme ressaltou o 
Ministro Walton Rodrigues, presidente 
do TCU.

Valor (R$)
910.000,00

3.677.185,75

1.138.526.931,59

27.963.093,40

235.778.596,86

315.722.030,93

45.225.365,66

60.588.050,00

80.696.575,73

1.797.294.711,83

165.642.400,00

20.000.000,00

31.779.997,95

950.780.000,00

4.874.584.939,70

Números como estes fundamentam a necessidade de os tribunais de contas vislumbrarem nos números coletados pela 
UNB não um impasse, mas uma oportunidade. Não uma crise, mas um desafio a superar. É por este caminho que todos 
escreverão um novo capítulo na sua história. E, ao fazê-lo, irão formar mais do que uma realidade de ação, uma realidade 
que seja facilmente perceptível pela sociedade em âmbito individual e coletivo. Nesse momento, a comunicação passará 
a ser um valor único distintivo dos tribunais. Um valor que encarna e traduz a efetiva contribuição que representa para 
a modernização do poder público e do cuidado com a coisa pública.

Benefício 

Compensação financeira

Compatibilização do objeto contratado com as especificações ou com o projeto

Correção de vícios, defeitos ou incorreções no objeto contratado

Elevação de preço mínimo para privatização de empresa

Eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos

Glosa ou impugnação de despesa

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de programa de governo

Interrupção do pagamento de vantagem indevida

Redução de valor contratual

Redução do preço máximo em processo licitatório

Redução de tarifa pública

Redução no valor da contraprestação a ser paga pelo Governo Federal

Restituição de recursos ao órgão repassador

Diversos (relatório de obras públicas fiscalizadas) 

Total 

Fonte: Relatório de Atividades do TCU – exercício de 2007.
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expressão é de Kant, mas o 
educador D. Lourenço de 
Almeida Prado, homenageado 

aos 97 anos de idade, 46 dos quais 
dedicados à direção do Colégio de São 
Bento, repete até hoje: “O homem só é 
homem pela educação.” E acrescenta 
enfaticamente que, na sua formação, 
é fundamental prestigiar os valores 
humanistas.

O desenvolvimento científico e 
tecnológico avança velozmente, este 
será o século do conhecimento, mas 
devemos recordar uma expressão 
muito feliz de Norbert Wiener, um 
dos pais da cibernética: “Deve-se dar 
ao homem o que é do homem e dar à 
máquina o que é da máquina.” Ou seja, 
é preciso evitar a robotização dos seres 
humanos. Ou a própria vida humana 
deixará de ter sentido.

Concordamos com o ex-ministro 
João Paulo dos Reis Velloso, que acaba 
de coordenar mais um Fórum Nacional 
de Economia, no BNDES. Sob o signo 
da incerteza, para tornar o Brasil ainda 
mais desenvolvido deve-se adotar 
a estratégia da economia criativa, 
voltada à inovação, reconhecendo 
que vivemos a era do conhecimento. 
Este considerado sob todas as formas: 
educação superior,  pesquisa e 
desenvolvimento, tecnologias genéricas 
e específicas, engenharias de produto 
e de processo, métodos modernos de 
management, design e marca.

Valores humanistas são essenciais

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de 
Letras e presidente do CIEE/RJ

Sendo certo que a economia 
internacional sofre abalos visíveis, 
comandados pela crise americana, 
a solução está na valorização do 
conhec imento ,  inc lus ive  nos 
estamentos sociais de baixa renda. 
Todos têm direito, por exemplo, à 
inclusão digital, que não pode ser 
reservada apenas às classes mais 
elevadas. É uma realidade com a 
qual trabalham o MEC, o Ministério 
das Comunicações e as Secretarias 
Estaduais de Educação, empenhados na 
colocação de computadores nas escolas. 
Só o Rio de Janeiro acaba de distribuir 
31 mil deles, num esforço admirável, 
que certamente será acompanhado do 
necessário treinamento de professores 
e especialistas, além do fornecimento 
da indispensável manutenção.

Na inauguração do Colégio Estadual 
José Leite Lopes, no Rio, foi muito 
debatido o emprego de Tecnologias de 
Informação (TI). O presidente da Oi 
Futuro, Luiz Eduardo Falco, parceiro 
na constituição do Núcleo Avançado 
em Educação (Nave), abordou o tema. 

Há condições para que o Brasil se 
coloque entre os cinco primeiros do 
mundo em matéria de TI, setor que 
alcançará cerca de 110 bilhões de 
dólares de faturamento, em 2010. Tudo 
isso somente será viável com uma 
educação de boa qualidade.

Se a inovação integra a estratégia 
básica das empresas, sobra razão 
aos que defendem a existência, hoje, 
de um novo processo na educação, 
reformulando o modelo de escola. 
O magister dixit é o símbolo de um 
tempo atrasado, quando era comum a 
existência do aluno passivo, tomando 
nota dos discursos do mestre ou do 
que ele colocava no quadro-negro, de 
forma unilateral. É verdade que isso 
ainda ocorre, mas o salto tecnológico 
vai-se acentuar quando a relação 
ensino-aprendizagem for enriquecida 
pelo uso adequado da instrumentação 
moderna, característica da sociedade 
do conhecimento. Repetindo João Paulo 
Velloso, na aplaudida conferência que 
assistimos, “conhecimento com valores 
humanistas”. É por aí o caminho.

A
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onheci o saudoso ADHEMAR PALADINI 
GHISI quando, na Câmara dos Deputados, eu 
exercia o cargo de Diretor-Geral daquela Casa 

do Congresso Nacional e ele, na Legislatura 1967/71, 
iniciava uma vitoriosa trajetória de cinco sucessivos 
mandatos como representante do  povo de Santa 
Catarina até 1985, ano em que, em 6 de março, tornou-
se Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU.

Antes, em duas Legislaturas (1959/63 e 1963/67) 
exercera o mandato de Deputado Estadual na 
Assembléia Legislativa catarinense, filiado à União 
Democrática Nacional, a UDN, Partido que participara 
da restauração do regime democrático em nosso País 
com a promulgação da Constituição de 1946.

Formado em Direito pela PUC do Rio Grande do 
Sul em 1954, GHISI logo iria se destacar no plano 
federal, na Câmara dos Deputados (o que já sucedera 

“Ninguém melhor que o Ministro Luciano Brandão Alves de Souza para prestar 
homenagem ao pranteado Ministro Adhemar Paladini Ghisi, que, a par de sua 

competência indiscutível como magistrado e de sua destacada atuação parlamentar 
na Câmara dos Deputados, sempre devotou ao Sistema Tribunal de Contas especial e 

infatigável dedicação. Em qualquer registro que se faça do Ministro Ghisi, é impossível 
omitir a cordialidade, fidalguia e disposição para servir, características que lhe eram 

tão peculiares. Deixa entre nós, seus companheiros, admiradores e amigos uma 
enorme e irreparável saudade”

Thiers Montebello

Relembrando o Ministro 
Adhemar Ghisi

Luciano Brandão Alves de Souza
Ministro Emérito do Tribunal de Contas da União

C
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por sua fidelidade à terra natal e 
pela defesa dos legítimos interesses 
de seu Estado. Prova disso foram os 
numerosos trabalhos por ele publicados 
ao longo de quase duas décadas, 
todos focalizando, preferencialmente, 
temas diretamente relacionados com 
a economia catarinense, com ênfase 
especial na indústria carbonífera, 
nos transportes, na agricultura, a 
colonização italiana e na importância 
da pesca para o porto de Laguna – para 
citar apenas esses assuntos.

Constata-se assim a permanente 
ligação de seu Autor  com o Estado 
natal  e, mais precisamente com 
o Sul de Santa Catarina e com o 
Braço  do  Norte (depois município 
autônomo de Tubarão, onde nasceu), 
e em particular com toda a região 
carbonífera e siderúrgica catarinense.

Ao mesmo tempo,  quando 
percorremos os quase vinte anos 
de atuação parlamentar federal de 
ADHEMAR GHISI em termos de 
apresentação de projetos de lei, 
verificamos que eles incidiam sempre 
sobre temas de natureza social, 
previdenciária, direitos do trabalhador, 
direitos autorais, amparo aos idosos e 
inválidos, à mulher separada; tratavam 
do aperfeiçoamento da Consolidação 
das Leis do Trabalho, instituíam a 
Caderneta de Poupança Alimentar, 
criavam estímulo ao escritor nacional, 
propunham um fundo financeiro 
destinado a custear o florestamento e 
reflorestamento das terras de pequenos 
e médios ex-produtores rurais, alterando 
dispositivo do Estatuto da Terra; 
dispunham sobre a aposentadoria 
especial de motorista profissional, 
alteravam o Estatuto dos Militares, no 
sentido de beneficiar indistintamente 
os veteranos de guerra; modificavam o 
Código Penal, com vista a proibir a venda 
de crianças a residentes no exterior; 
fixavam um percentual mínimo de 
músicas ao vivo a serem executadas em 
estabelecimentos de diversões; enfim, 
asseguravam direito à aposentadoria 
especial aos trabalhadores em 
mineração de carvão em superfície 
(por insalubridade); estabeleciam a 

obrigatoriedade de práticas agrícolas, 
no ensino de primeiro e segundo 
graus, em escolas localizadas na zona 
rural e isentavam do pagamento do 
imposto de renda os ex-combatentes 
da Força Expedicionária Brasileira, a 
FEB, que haviam lutado na Segunda 
Guerra Mundial. Ainda na Câmara dos 
Deputados, ADHEMAR GHISI presidiu 
e participou de várias importantes 
Comissões Técnicas e de Inquérito.

Já nos primeiros contactos 
que  o  Dire tor-Gera l  manteve 
com o representante catarinense 
evidenciaram-se estes traços de 
sua personalidade: a simpatia, a 
cordialidade, a civilidade, um 
temperamento sempre ameno e 
aberto ao diálogo, à amizade. Não me 
lembro, nos momentos mais difíceis 
da vida parlamentar de então, de ter 
encontrado o Deputado ADHEMAR 
GHISI sem o seu natural sorriso, típico 
dos que sabem cultivar a amizade 
sincera. As opiniões que ouvi a respeito 
dele são unânimes no sentido de 
que sempre que se aproximava de 
conterrâneos e amigos, o natural bom-
humor e a espontânea alegria eram 
suas características naturais.

Assim, GHISI foi sempre o homem 
de sua terra, de sua Santa Catarina, de 

sua região. Tubarão, Laguna, Urussanga, 
Criciúma – esses eram nomes sempre 
recorrentes em suas preocupações 
de homem público, de catarinense, 
e nos nunca esquecidos bate-papos 
com amigos. Ao mesmo tempo, numa 
manifestação de sensibilidade política 
e capacidade de adaptar-se ao ambiente 
federal em que passou a atuar, soube 
ampliar seus horizontes, consolidando 
a sua condição de brasileiro fiel às raízes 
estaduais, à sua gente, ao seu povo. A 
esse respeito é de notar a natural ligação 
com os mais humildes, os operários, os 
professores, os comerciários, a classe 
média, fontes do apoio político que, 
com honradez e amplo espírito público, 
nunca deixou de conservar.

Sua filha Andréa, no comovente 
adeus ao pai, destacou com muita 
felicidade esses aspectos do homem 
e do político ADHEMAR GHISI, que 
ressaltamos nestes trechos:

“Em sua vida pública...ficou 
evidente sua preocupação com o 
social, com os assuntos previdenciários 
e a garantia de uma velhice tranqüila 
para os menos favorecidos. Este foi um 
mote em sua vida. Para os idosos, ele 
foi quase um arrimo... um pai... aquele 
que revia todas as contas das pensões 
e aposentadorias. ...Foi o precursor 
da previdência do trabalhador rural 
e lembrou também dos religiosos, que 
passaram a ter previdência social. 
Para os eleitores, foi aquele que nunca 
deixava uma carta sem resposta. Mesmo 
aposentado, não “vestiu o pijama”, 
continuava como um “Embaixador do 
Sul”. Acordava todos os dias e colocava 
o terno. Saía para resolver uma série 
de pedidos e solicitações... Meu pai 
trabalhou até o último momento! ”

E continua Andréa:
“Gostava de festas, gostava de 

gente, gostava de conversar... Era um 
gentleman... Isto era natural nele. 
Tinha o dom de conquistar as pessoas. 
Era um homem agradável, de conversa 
interessante, com uma educação 
inata... Religioso, meu pai não perdia 
as Missas de domingo... Chegava em 
casa feliz! Devoto de Santo Antônio, foi 
falecer na terra do Santo...”

Plenamente de acordo com o 

“

”

Não me lembro, 
nos momentos 
mais difíceis da 

vida parlamentar 
de então, de 

ter encontrado 
o Deputado 

ADHEMAR GHISI 
sem o seu natural 
sorriso, típico dos 
que sabem cultivar 

a amizade  
sincera. 
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depoimento de sua filha Andréa, 
confirmo eu, com efeito: o homem 
público, o político, o parlamentar e, 
mais tarde, o magistrado ADHEMAR 
GHISI foi simultaneamente um ser 
humano simples e extraordinário. 
A alegria que demonstrava quando 
reencontrava os companheiros era 
contagiante. Aficionado ao futebol, 
fazia questão de reunir a todos em sua 
acolhedora casa, sempre ao lado da 
família, à frente sua dedicada esposa 
Sonia, especialmente nos jogos de Copa 
do Mundo (aos quais tive sempre o 
privilégio de lá assistir) ou para disputar 
renhidas partidas de bocha, em que se 
destacava como exímio praticante. 
Nunca regressava de uma viagem sem 
que trouxesse para os amigos – entre os 
quais jamais deixou de me distinguir – 
objetos representativos dos lugares por 
onde tinha andado, enfim, lembranças 
cordiais. Pequenas imagens de santos 
era uma de suas mais freqüentes 
escolhas.

Do chefe de família, do esposo, do 
pai, do sogro, do avô, ninguém poderia 
falar melhor que a já citada filha 
Andréa, em seu depoimento, de onde 
tiramos este outro trecho:

“Era o companheiro do Felipe e 
da Thais nos encontros na Praia da 
Tereza... conselheiro-pai do Bernard, 
amigão da Carminha... companheiro 
de bocha e discussões políticas do 
Álvaro... Vô-herói do Guiga, da Letícia, 
do Bernardo e da Sofia, seus netos muito 
amados... O alma-gêmea da Sonia...
Nunca vi um casal tão integrado, 
apaixonado e tão amigo!!! Respeito, 
admiração e carinho... ”

Deixando a Câmara, em 6 de março 
de 1985, ADHEMAR GHISI toma posse 
no cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União. Era o merecido 
coroamento de uma vida pública toda 
ela dedicada ao seu Estado de Santa 
Catarina, ao seu povo e ao País.

Começa a atuar, agora em outro 
destacado plano, o magistrado 
ADHEMAR GHISI.

Nessas novas funções, já no ano 
seguinte à sua posse como integrante 
do Corpo Deliberativo da centenária 
Instituição de Contas brasileira, 

ADHEMAR GHISI é designado Relator 
das Contas do Governo da República 
correspondentes ao exercício financeiro 
de 1985. Produz cuidadoso Parecer, por 
unanimidade aprovado pelo Plenário 
do TCU. (Em 1995 voltaria a Relatar as 
Contas da República correspondentes 
a 1994).

Em seguida é eleito para exercer 
a Presidência do Tribunal no biênio 
1990/1991. É nesse período que 
firma, com seu Colega o saudoso 
Professor Sousa Franco, Presidente 
do Tribunal de Contas Portugal, em 
Lisboa, em 28 de outubro de 1991, 
o Acordo Bilateral de Cooperação 
Científica, Técnica e Cultural na área 
de controle e fiscalização do uso dos 
recursos públicos. Esse Protocolo 
ia muito além de uma simples 
formalidade convencional: visava “o 
aperfeiçoamento da contribuição das 
duas Cortes de Contas ao controle 
público exercido, em plano superior, 
pelo Congresso Nacional do Brasil 
e pela Assembléia da República de 
Portugal”.

É de lembrar que, ao êxito desse 
Pacto de 1991, sucedeu-se a partir 
de 1995, num memorável Encontro, 
em Lisboa, com a presença dos 
Representantes das Instituições de 
Contas de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal 
e São Tomé e Príncipe, a assinatura 
do Memorandum de Entendimentos, 
que delineou e balizou, por meio de 
uma Comissão Mista, o trabalho que 
iria logo depois resultar na criação da 
Organização das Instituições Supremas 
de Controle da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (OISC/CPLP).

Nesse mesmo ano de 1995, o 
Ministro ADHEMAR GHISI passou 
a integrar a Comissão Mista de 
Cooperação Técnica, Científica e 
Cultural prevista no acima citado 
Memorandum de Entendimentos.

Mais tarde (1998), preside a 
Comissão Permanente do Regimento 
do TCU e, ao mesmo tempo, dirige os 
trabalhos da 2ª Câmara do Colegiado, 
na condição de Decano da Instituição.

Destaque-se ainda, neste breve 
retrospecto da operosa e marcante 

presença de ADHEMAR GHISI no 
TCU, a conferência Magna que proferiu 
perante a X Assembléia-Geral da 
Organização Latino-americana e do 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), reunida 
em Brasília em novembro de 2000, 
intitulada “Desempenho das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores e Indicadores 
de Rendimento”.

Positivamente, muito mais haveria 
que referir em relação à personalidade do 
amigo, do parlamentar, do magistrado, 
enfim do homem público e do exemplar 
cidadão que foi ADHEMAR PALADINI 
GHISI.

Exemplo disso é este trecho que 
passo a transcrever do emocionado 
depoimento que publicou no Boletim 
do TCU – UNIÃO de 3 de julho deste 
ano de 2008 (p.6-7) o competente e 
dedicado Analista de Controle Externo 
do TCU e antigo chefe de Gabinete do 
sempre lembrado Ministro GHISI, Dr. 
Artur Adolfo Cotias e Silva:

“Para ressaltar apenas uma de 
suas realizações como Presidente, 
destaco sua contribuição para as 
modernizações da área de informática 
do Tribunal, hoje Tecnologia da 
Informação – TI. Além de trabalhar 
para que efetivamente houvesse o 
direcionamento de parcelas mais 
significativas de investimento para 
sistemas e equipamentos, sob sua 
Presidência foi elaborado o Plano 
Diretor de Informática – PDI, cuja 
coordenação foi entregue ao Ministro 
Vice-Presidente, Carlos Átila Álvares 
da Silva, iniciativa que impulsionou 
a informatização da corte e se reflete, 
hoje, no exemplo de modernidade em 
matéria de TI que dá o TCU a outras 
instituições congêneres”.

Sem sombra  de  dúvida ,  o 
inesperado falecimento do Ministro 
ADHEMAR PALADINI GHISI, em 
Lisboa, em 2 de julho último, deixou 
consternados seus queridos familiares 
e numerosos amigos e admiradores. 
Todos guardaremos dele a lembrança 
do colega solidário, do exemplar chefe 
de família, do homem público correto 
e fiel aos altos valores que sempre 
nortearam sua vida e sua ação.
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o As Medidas Socioeducativas  
em Meio Aberto: Aplicabilidade  
e Participação dos Municípios

o assumir a titularidade 
da Vara da Infância e da 
Juventude da Capital, recebi 

a missão, preocupado, de como 
seria ter de lidar com um universo 
no qual temos um público-alvo que, 
por estarem no início de suas vidas, 
encontram-se em constante formação 
e, por conseqüência, em permanente 
conflito consigo próprios  e  também  
com o mundo a sua volta, na maioria 
das vezes divorciado da realidade à 
qual pertencem. E, como se isto não 
bastasse, deparam-se, ainda, com o 
Estado que aos mesmos determina 
regras, às vezes muito difíceis de 
serem compreendidas e absorvidas, 
mas que a todo tempo os colocam em 
conflito não só com relação ao sistema, 
mas também consigo próprios.

Desta dicotomia, surge efetiva 
preocupação em compreender a nova 
tarefa: refletir sobre a responsabilidade 
e procurar  dar continuidade ao 
trabalho já existente, feito por aqueles 
a quem tive a honra de suceder, 
sabendo da necessidade de conquistar 
mais espaços para garantir aos 
adolescentes em conflito com a lei, 
novas oportunidades, sem perder a 
noção sobre a existência de algumas 
novas situações envolvendo o tema.  

 Em julho de 2008, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente completou 
seus dezoito anos de vigência, certo 
sobre o mesmo ainda não ter alcançado 
a plenitude de sua eficácia, em tese, 
por não terem nossos governantes 
conseguido implementar políticas 
públicas eficazes e necessárias à 

sociedade e, em especial, ao nosso 
público-alvo, tais como: saúde, 
educação, segurança pública e outras. 
Considerando estas circunstâncias, 
sabe-se que muito ainda há de ser 
feito na busca de um justo equilíbrio 
social.

 Algumas pessoas podem, até 
mesmo, se perguntar sobre como essas 
políticas influenciam no tratamento 
a ser dispensado aos nossos jovens. 
Mas isto é muito simples: basta 
pensarmos ser a família a base do 
núcleo social, cabendo aos pais, por 
conseqüência, o dever de passar aos 
filhos as regras de segurança sócio-
educativa, para que estes adquiram 
responsabilidades. Entretanto, indaga-
se como isto pode ocorrer se ainda 
boa parcela da população vive em 
situação precária e bem próxima da 
pobreza. Com isto surge a primeira 
pergunta relacionada sobre qual o 
tipo de sociedade que queremos, pois 
como as ditas regras são responsáveis 
por formar a base moral de cada 
cidadão,  em algumas situações, 
diante da omissão do Poder Público, 
resta-nos, apenas, a certeza de que, 
mais adiante, quando o jovem adulto 
estiver apto para o efetivo exercício da 
cidadania,  terá dúvidas para escolher 

Marcius da Costa  Ferreira  
Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e da  Juventude do Rio de Janeiro

A

Estratégias e Esperança. Em artigo exclusivo à Revista TCMRJ, 
o Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e da  Juventude 
do Rio de Janeiro, Marcius da Costa Ferreira, apontou 
dificuldades e discutiu estratégias “para o enfrentamento da 
complexa problemática do menor no País”. Segundo Marcius, 
“os nossos jovens que, na realidade, representam o futuro 
do País merecem, acima de tudo, ser tratados por nossos 
governantes de forma a acreditarem na existência de esforços 
na construção de uma nova filosofia”. 

“

”

Muito 
ainda há de 
ser feito na 
busca de 
um justo 
equilíbrio 

social.
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seu governante e, por conseqüência, 
i s to  acabará  in f luenciando a 
administração do Estado, criando-se 
um ciclo vicioso, sobre o qual surge 
outro questionamento no sentido de 
se saber a quem isto interessa.  

 Aliás, quando falamos de Estado, 
somos necessariamente levados a 
pensar na ordem constitucional e, sem 
que seja necessário maiores esforços, 
constata-se ter sido eleita como 
atividade fim de conteúdo programático 
a proteção da criança e do adolescente. 
Certo de ter este instrumento jurídico 
antecedido ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, podemos dizer que o 
mesmo  representou, em nosso sistema, 
a primeira tentativa na implementação 
de esforços, para o enfrentamento 
da complexa problemática do menor 
no País. Porém, muito ainda há por 
se fazer e, isto ocorre, por exemplo, 
em decorrência daquilo que é dito 
pela referida norma jurídica e pelos 
fenômenos sociais que envolvem 
cada protagonista nos vários cantos 
do Brasil.  Sem dúvida, não podemos 
deixar de reconhecer que, nos dias de 
hoje, os nossos jovens são verdadeiros 
sujeitos de direitos, deixando de ser 
tratados como objeto de intervenção 
jurídico-social. Apesar disto, cada vez 
mais, reclama-se por um debate mais 
estreito, do qual não se tem como 
abrir mão dos órgãos institucionais 
da Magistratura, Ministério Público, 
Defensoria Pública e, até mesmo, dos 
nossos Tribunais de Contas, além de 
outros, figurando o Poder Executivo, 
neste contexto, como aquele que tem 
o dever de aperfeiçoar meios para que 
se possa, cada vez mais, obter bons 
resultados, principalmente no que 
se refere aos jovens em conflito com 
a lei.

 Neste sentido é que se dá, neste 
momento, um passo positivo na 
execução das medidas sócio-educativas 
para cumprimento em meio aberto, 
precisamente a execução da liberdade 
assistida e da prestação de serviço à 
comunidade. Estas, no que concerne a 
reintegração social da juventude, não 
afastam o jovem do convívio da família, 
seja esta natural ou substituta, gerando 

um fenômeno que pouco estamos 
acostumados a ver, relacionado ao fato 
de o Poder Público sair da sua posição 
de inércia para assistir e orientar    aos 
que precisam, procurando passar aos 
mesmos a devida segurança sócio-
afetiva de que tanto necessitam, tendo, 
por objetivo, dar ao adolescente a 
devida noção de responsabilidade para 
o regular convívio em sociedade.

 Apesar de, praticamente, todos 
os municípios estarem envidando 
esforços para a implantação deste 
sistema, necessário se faz ressaltar 
a importância de que seja destinado 
recurso orçamentário, para que o 
plano não fique apenas como uma 
proposta de ideal. Neste sentido, 
o Governo Federal condicionou a 
transferência dos recursos, à qual 
têm direito os Municípios, à efetiva 
concretização da Política Nacional 
de Assistência Social, que tem por 
objetivo, através deste programa, 
organizar a reestruturação sócio-
familiar, a descentralização política-
administrativa e a territorialização, no 
intuito de forçar estes administradores 
públicos a implantarem, em seus 
territórios, os meios necessários para 
a concretização do sistema. Inclusive, 
em nosso Estado, o Departamento 
Geral de Acompanhamento Sócio 
Educativo – DEGASE realizou 
seminário para debater o tema e ajudar 
na conscientização dos senhores 
Prefeitos.

 O Rio de Janeiro, diante desta 
nova realidade, passou a desenvolver 
o sistema através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
criando um projeto onde foram 
disponibilizadas, inicialmente, para a 
execução daquelas medidas, 232 vagas. 
Mas, diante do comprometimento na 
efetivação de uma política de direitos 
humanos, logo em seguida passou a 
situação a ser tratada como Política 
Pública. Por conseqüência, ocorreu 
a implantação de um programa, 
dividindo administrativamente a área 
geográfica do município do Rio em dez 
Coordenadorias de Assistência Social – 
CAS, criadas para acompanhar, através 
de seus pólos, a efetiva execução 

das medidas, observado o local da 
residência do adolescente, objetivando 
cobrir geograficamente todo o 
município. É responsabilidade destas 
unidades repassar aos respectivos 
Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social – CREAS, 
às quais estiverem vinculadas, os 
relatórios de seus trabalhos, que, por 
sua vez, deverão repassar, por força do 
que determina o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, as informações 
ao respectivo Juiz responsável pelo 
acompanhamento de execução da 
medida – gestor de todo o sistema 
– sobre os objetivos alcançados. 
Destaque-se que, para o sucesso do 
programa, faz-se necessário uma 
correta execução de caráter financeiro 
e, por este motivo, é possível  afirmar 
a efetiva existência de uma parceria 
informal entre o Poder Judiciário e os 
vários Tribunais de Contas que, diante 
da missão institucional dos mesmos, 
acompanham a execução financeira 
e orçamentária – fator essencial ao 
sucesso da ressocialização dos jovens 
para efetivo convívio dos mesmos 
em sociedade e real cumprimento da 
medida que lhes for imposta.

O momento social em que vivemos 
gera aos nossos jovens  em processo de 
formação a devida responsabilização 
que, aproveitando o momento político, 
será compartilhada por todo sistema. 
Desta forma, atento ao fato acima 
mencionado, relacionado ao aniversário 
da maioridade do Estatuto, a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Congresso 
Nacional se uniu para estabelecer 
forças, no intuito de determinar 
estratégias e definir a mobilização de 
todos aqueles que venham a concorrer 
no próximo pleito eleitoral. Para 
tanto, em sessão solene do Congresso 
Nacional, aos 10 de julho deste ano, 
foi lançado  manifesto a ser assinado 
por todo e qualquer candidato a cargo 
nas próximas eleições, no qual se 
busca, por parte dos mesmos, o devido 
compromisso de não se afastarem 
de determinados  objetivos que, de 
certa forma, já se encontram a cargo 
dos municípios, merecendo destaque 
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o entre os mesmos o de melhorar a 
qualidade do ensino fundamental, o 
de garantir o pleno funcionamento dos 
Conselhos Tutelares e o de assegurar 
a convivência familiar e comunitária, 
surgindo, inclusive, entre os mesmos, 
o de assegurar a execução das medidas 
sócio-educativas em meio aberto. 
Desta forma, no próximo ano, quando 
toda esta base administrativa estiver 
assumindo o poder, não ocorrerá desvio 
dos compromissos anteriormente 
assumidos e, assim, será possível dar 
continuidade ao programa iniciado 
no Governo substituído, situação esta 
totalmente nova em nosso sistema 
político-administrativo, no qual 
se identifica uma espécie de co-
responsabilidade entre    aqueles que, 
neste momento, encontram-se no poder 
em relação aos que estiverem, em um 
futuro breve, assumindo seus postos, 
independente de partido político. 
Os nossos jovens que, na realidade, 
representam o futuro do País merecem, 
acima de tudo, ser tratados por nossos 
governantes de forma a acreditarem na 
existência de esforços na construção de 
uma nova filosofia, na qual os mesmos 
são os principais protagonistas.

O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro não podia permanecer inerte 
a toda esta transformação social e, 
objetivando mergulhar na sistemática 
do problema, não só em seus efeitos, 
mas também nas causas, além dos 
vários projetos em desenvolvimento 
envolvendo os jovens, resolveu, neste 
momento, dedicar-se à implantação 
da Escola de Famílias, cujas metas são 
duas: proteger a juventude carioca 
em situação de risco, no sentido de 
procurar levar às famílias a orientação 
devida e, dar apoio a estas, cujos filhos 
encontram-se ameaçados por omissão 
ou abuso dos pais ou responsáveis. Cria-
se, assim, oportunidade para que estes 
passem a exercer satisfatoriamente 
suas funções, na certeza de que, em 
qualquer das situações, o objetivo é 
o de valorizar a família, para que esta 
possa desenvolver, satisfatoriamente, 
sua função social, evitando, com 
isto,  a existência de qualquer 
recurso processual, no intuito de 

buscar a substituição do papel a ser 
desempenhado por seus agentes, não 
só na certeza de estar valorizando 
o sistema existente, base de toda 
sociedade, mas também, incentivando 
para que o mesmo possa trabalhar com 
seus problemas e sofrimentos. Esta 
reflexão o levará, com o tempo, à devida 
transformação, mais precisamente, da 
adequação aos novos preceitos sociais 
e, fundamentalmente,  da efetiva  
manutenção do estado de direito, sem 
que, com isto, ocorra a tão temida 
deterioração social.    

 Estabelecidos os pontos a servirem 
de reflexão, chega-se a conclusão que 
o tema envolve de forma objetiva a 
responsabilidade penal juvenil. Esta 
não trabalha com o sentido clássico 
do Direito Penal, que para toda ação 
contrária à lei, obrigatoriamente, gera 
um dever de punir, mas diante do que 
foi analisado, chega-se à conclusão de 
ser mais importante a intervenção do 
Estado, para estabelecer medidas de 
caráter pedagógico, com objetivo de 
alcançar a recuperação daqueles que 
estejam envolvidos em situação de 

conflito com a lei, já que os mesmos 
comprometem, além da Ordem 
Pública, a si próprios. Por este motivo, 
iniciativas do tipo que de tudo fazem 
para mantê-los dentro do meio social 
em que vivem devem, sobremaneira, 
serem incentivadas, principalmente 
quando vistas sob este aspecto,  
envolvendo vários personagens em 
uma espécie de responsabilidade de 
caráter coletivo, cujo objetivo é o de 
construir uma sociedade madura e 
comprometida com os problemas 
sociais, em especial o de estabelecer 
uma política educacional para os jovens 
em conflito com a lei, sem afastá-los do 
seu meio social, preservando-os de 
uma intervenção mais drástica e, por 
conseqüência, danosa no que concerne 
à formação dos mesmos. O resultado 
final é o de despertá-los para algo 
maior, um compromisso com o social, 
respeitando seus limites, mas fazendo 
com que nos mesmos seja incentivada  
uma constante busca, no sentido de 
melhorar a sociedade, criando-se, 
assim, a perspectiva de um mundo sem 
grandes desigualdades.

“Os nossos jovens 
(...) merecem, 
acima de tudo, 

ser tratados 
por nossos 

governantes 
de forma a 
acreditarem 
na existência 
de esforços 

na construção 
de uma nova 

filosofia, na qual 
os mesmos são 
os principais 

protagonistas.”
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a imprensa e nas ruas, muito se tem 
comentado sobre a nova lei de trânsito 
(Lei n.º 11.705, de 19 de junho de 2008), 

que alterou diversos dispositivos do Código 
Brasileiro de Trânsito (Lei n.º 9.503/97). Um dos 
mais polêmicos desses dispositivos é, sem dúvida, 
o que trata do exame de bafômetro (art. 277 do 
CBT). Segundo a nova lei, o motorista está obrigado 
a se submeter ao teste e, caso se recuse a fazê-lo, 
poderá ser punido. Entretanto, razoável parcela da 
população, da imprensa e das próprias autoridades 
encarregadas de aplicar a lei, ao que parece, ainda 
não deram a devida atenção ou não compreenderam 
corretamente o alcance da nova previsão legal. É o 
que se pretende esclarecer nestas breves linhas.

De início, é importante distinguir o crime de 
embriaguez ao volante da infração administrativa 
de embriaguez ao volante. O crime de embriaguez 
na condução de veículo automotor é previsto no 
art. 306 do CBT: “Conduzir veículo automotor, na 
via pública, estando com concentração de álcool 
por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência”. 
A pena prevista para esse crime é de seis meses a três 
anos de detenção, multa e suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. Já a infração administrativa 
de embriaguez ao volante, na redação dada pela 
Lei nº 11.705/08, é assim descrita: “Dirigir sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra substância 

O teste do bafômetro e a nova lei de 
trânsito: aplicação e conseqüências

Bruno Freire de Carvalho Calabrich
Procurador da República em Sergipe, Mestre 
em direitos e garantias fundamentais pela FDV

N
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o psicoativa que determine dependência”. 
Para tal infração de trânsito, considerada 
gravíssima, são cabíveis as penalidades 
de multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses, 
além das medidas administrativas de 
retenção do veículo até a apresentação 
de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação. Uma 
mesma conduta pode caracterizar tanto 
uma infração de trânsito quanto um 
crime de trânsito – basta que o motorista 
esteja embriagado com concentração 
de álcool por litro de sangue igual 
ou superior a 6 (seis) decigramas (ou 
sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine 
dependência). Nesse caso, responderá 
tanto perante os órgãos de trânsito 
quanto perante a justiça criminal. 
Caso a concentração seja inferior a 
6 decigramas, o motorista responde 
apenas pela infração administrativa.

Feita essa introdução, uma 
observação é necessária: ao contrário 
do que tem sido divulgado, o motorista 
pode se recusar, sim, a fazer o teste do 
bafômetro. A recusa a fazer o teste do 
bafômetro não é crime, nem dá prisão. E 
o que acontece com aquele que se recusa 
a fazer o teste? A lei é clara (§3º do art. 
277 e art. 165 do CBT): o motorista que 
se recusar a fazer o exame será punido 
com (a) multa e (b) suspensão do direito 
de dirigir por 12 meses. Além disso, no 
ato da fiscalização, a autoridade deverá 
realizar (c) a apreensão da carteira de 
habilitação e (d) retenção do veículo até 
que um condutor habilitado venha retirá-
lo. As conseqüências previstas pela lei 
para quem se recusa a se submeter ao 
bafômetro são as mesmas previstas 
para aquele que é flagrado ao dirigir 
sob a influência de bebida alcoólica, 
infração (administrativa) de trânsito do 
artigo 165 do CTB. Na prática, é como 
se a lei, diante da negativa do motorista 
em se submeter ao exame, “presumisse” 
seu estado de embriaguez, mas apenas 
para fins de aplicação das penalidades 
e medidas estritamente administrativas 
(não criminais).

As duas primeiras conseqüências 
da recusa em fazer o exame – (a) 
multa e (b) suspensão do direito de 

dirigir por 12 meses – são tratadas 
no CBT como penalidades, e, por tal 
natureza, dependem da instauração 
de um procedimento administrativo 
(arts. 280 e seguintes do CBT), no 
curso do qual o motorista pode se 
defender por escrito. Após apresentada 
a defesa, caso o órgão de trânsito, ao 
final, decida por efetivamente aplicar 
aquelas penalidades, o motorista 
pode ainda interpor recurso às Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações 
– JARI (art. 16 do CBT), como acontece 
hoje em dia com qualquer multa ou 
penalidade prevista na legislação de 
trânsito. 

As duas outras conseqüências – (c) 
apreensão da carteira e (d) retenção 
provisória do veículo – são medidas 
administrativas, e podem ser aplicadas de 
imediato pela autoridade de trânsito no 
próprio ato de abordagem do motorista. 
Em relação à retenção do veículo, é 
interessante notar que, para a liberação, 
basta que o condutor solicite a outra 
pessoa que dirija o automóvel em seu 
lugar. Pode ser um amigo que venha ao 
local a seu chamado ou até mesmo um 
carona que o esteja acompanhando no 
momento.

A apreensão da carteira e a retenção 
do veículo são as únicas medidas a serem 
aplicadas de imediato ao motorista que 
se recusa a se submeter aos exames 
solicitados pela autoridade policial. Não 
cabe, pela simples recusa, a prisão do 
motorista. Note-se ainda que o motorista 
pode se recusar a se submeter a qualquer 
exame, seja o teste do bafômetro, seja 
qualquer outro procedimento previsto 
no artigo 277 do CBT, a exemplo de 
exames clínicos ou de sangue. Assim, 
caso o condutor do veículo se negue a 
participar de qualquer procedimento de 
avaliação de seu estado de embriaguez, 
sequer caberia a condução coercitiva 
do motorista à delegacia de polícia ou a 
outro local onde se poderia realizar um 
exame médico. Mas, em qualquer caso 
de recusa, serão aplicadas as penalidades 
e medidas administrativas mencionadas 
acima.

É um princípio jurídico pacificamente 
aceito que “ninguém está obrigado 
a produzir prova contra si mesmo” 

(tradução do brocardo latino “nemo 
tenetur se detegere”). Lido o princípio 
de outra forma, diz-se que ninguém 
pode ser constrangido a contribuir para 
a própria acusação. Assim, o agente de 
trânsito ou qualquer outra autoridade 
não podem forçar ninguém a fazer o 
teste do bafômetro nem a se submeter 
a nenhum outro procedimento que 
possa resultar em uma prova contrária 
a seus interesses. Considerando esse 
princípio, a lei, como visto, tratou de 
prever sanções (precisamente às referidas 
penalidades e medidas administrativas) 
para aquele que se recuse a fazer o teste, 
de modo a tornar “interessante” para o 
motorista tal opção – para não ser punido 
administrativamente, o motorista pode 
“arriscar” o exame. O motorista, dessa 
forma, terá sempre a opção; jamais 
poderá ser “forçado” (coagido) a realizar 
o exame.

A recusa a se submeter ao exame não 
é, a rigor, um “direito” do motorista; em 
verdade, fazer o exame é uma obrigação, 
para cujo descumprimento a lei prevê 
sanções no âmbito administrativo. Mas, 
estando o condutor ciente de que pode 
ser punido administrativamente, a não 
submissão ao exame é, afinal, uma opção 
exclusivamente sua. As alternativas à 
sua frente, assim, são: (a) submeter-se ao 
exame e arriscar conseqüências penais 
mais gravosas, caso seja detectada uma 
concentração superior a 6 decigramas 
por litro de sangue; ou (b) não se 
submeter ao exame e sofrer as sanções 
administrativas previstas no art. 165 
do CBT, a serem aplicadas de imediato 
(apreensão da habilitação e retenção 
provisória do veículo) e ao final de 
um processo administrativo regular 
(multa e suspensão do direito de dirigir 
por 12 meses). Claro que todas essas 
considerações, na prática, não valem 
para o motorista que não tem dúvidas 
quanto a seu estado de embriaguez. 
Aquele que não ingeriu nenhuma 
bebida alcoólica provavelmente não terá 
nenhuma objeção quanto a se submeter 
a qualquer exame.

Por fim, é necessário destacar que, 
nos termos do §2º do art. 277, a infração 
de dirigir sob a influência de álcool (art. 
165 do CBT) “poderá ser caracterizada 
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pelo agente de trânsito mediante a 
obtenção de outras provas em direito 
admitidas, acerca dos notórios sinais 
de embriaguez, excitação ou torpor 
apresentados pelo condutor”. Assim, o 
testemunho dos agentes ou o relato de um 
médico que esteja no ato da fiscalização 
de trânsito pode ser suficiente para a 
caracterização da infração, mas essa prova 
será apreciada no curso de um processo 
administrativo regular, na forma antes 
descrita. Lembre-se que, caso se recuse ao 
teste do bafômetro (ou a qualquer outro 
procedimento), o motorista não pode ser 
conduzido coercitivamente a outro local 
para realizar o exame. 

Tendo em vista a opção que o 
motorista tem de se recusar ao teste do 
bafômetro ou a qualquer outro exame 
(aceitando, com isso, a aplicação das 
sanções do artigo 165 do CBT), a única 
hipótese para que seja forçosamente 
levado a uma delegacia é o caso de 
ser preso em flagrante pelo crime de 
embriaguez ao volante. Mas a prisão em 
flagrante por esse crime só pode ocorrer 
quando estiver claramente caracterizada 
a embriaguez do motorista, o que de 
regra resulta de um exame de alcoolemia 
positivo. Não sendo realizado esse 
exame, outra possibilidade é o caso 
de embriaguez patente, verificada no 
ato pelos agentes de trânsito ou por 
médicos em virtude de “notórios sinais 
de embriaguez, excitação ou torpor 
apresentados pelo condutor”, conforme 

Assim, a prisão em flagrante em 
caso de recusa do agente ao teste do 
bafômetro deve ocorrer apenas em 
casos de embriaguez evidente, que há 
de ser documentada pelo delegado de 
polícia no auto de prisão em flagrante, 
inclusive com testemunhas e com 
qualquer outra prova apta a demonstrar 
o fato. Se não se tratar de uma situação 
de notória embriaguez, comete 
abuso de autoridade o agente que 
“prende” ou “conduz coercitivamente” 
o motorista para fazer um exame 
ao qual ele se recusa. Na dúvida 
quanto a seu estado de embriaguez, 
o condutor não pode ser preso; caso 
assim se proceda, a prisão será ilegal 
e deve ser prontamente invalidada 
pelo Judiciário, submetendo-se os 
responsáveis a um processo criminal 
por abuso de autoridade, além de 
outras sanções administrativas e cíveis 
cabíveis.

previsão do art. 277, §2º do CBT. 
Embora a lei, neste artigo 277, refira-
se apenas à comprovação da infração 
administrativa do art. 165 do CBT, 
não há por que não aplicá-la também 
ao crime do artigo 306. O problema, 
entretanto, será uma questão de prova, 
a ser ponderada tanto pela autoridade 
responsável pela lavratura de um 
(eventual) auto de prisão em flagrante 
quanto pelo Ministério Público e pelo 
Judiciário, ao ensejo do processo penal 
a ser instaurado contra o motorista que 
for flagrado em (suposto) estado de 
embriaguez evidente. É de se admitir, 
entretanto, a dificuldade prática da 
substituição de uma prova técnica 
(como o bafômetro) por outra prova, 
considerando a exigência “matemática”, 
para a configuração do crime, de 
uma concentração igual ou superior 
a 6 decigramas de álcool por litro de 
sangue.

A prisão em flagrante em caso 
de recusa do agente ao teste do 

bafômetro deve ocorrer apenas em 
casos de embriaguez evidente.

“
”
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o Brasil de hoje ouve-se 
um rumoroso tropel  de 
bárbaros. Quem são eles? 

Malfeitores de favelas, traficantes de 
drogas, delinqüentes de colarinho 
branco, psicopatas sanguinários? 
É claro que estes são criminosos 
merecedores de severa repressão, 
porém os que agora mais ameaçam 
o nosso árduo processo civilizatório 
são outros. São aqueles que, embora 
se arvorando em elite, exigem a 
punição antes do julgamento. São 
aqueles que, auto proclamando-se 
esclarecidos, jamais se deram ao 
trabalho de consultar a Constituição 
da República (alguns só a conhecem 
de ouvir falar), antes de opinar 
sobre questões constitucionais. 
São aqueles para os quais a Carta 
Magna protege a imoralidade. Mas 
se muitos quiserem vê-la atirada 
à lata de lixo, um órgão tem de 
defendê-la ainda que os bárbaros se 
multipliquem e alteiem o seu clamor. 
Esse órgão é o Supremo Tribunal 
Federal, cujo dever maior consiste 
em ser o “guardião da Constituição”. 
Incumbe a seus membros decidir 
não com a frequentemente volúvel 
opinião pública e sim com suas 
convicções jurídicas. Parlamentos 
devem ser sensíveis às pressões 
populares. Tribunais têm que ser 
obedientes aos imperativos da 
legalidade. Critica-se a lentidão da 

Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ e Professor aposentado da UERJ

Tropel dos Bárbaros
“Entre uma democracia corrompida e uma ditadura 
imaculada vejo na primeira um mal menor. LORD ACTON 
dizia: todo poder é corruptor e o poder absoluto corrompe 
absolutamente. Para mim, mede-se o grau de civilização 
de um povo pelo acatamento à Lei votada pelos seus 
representantes livremente eleitos. Creio que alguém é 
culpado após julgamento que o condenou e no qual lhe foi 
dada a oportunidade de defesa.”

N justiça. Mas judiciário moroso não é 
apanágio do nosso país ou do nosso 
tempo.  No mais famoso monólogo 
da história do teatro (ser ou não 
ser), Hamlet invocou, como um 

dos motivos justificadores do não 
ser, “The Law’s Delay”. O processo 
judicial é inevitavelmente lento. 
Todavia, melhor que a expectativa 
da sentença rápida é a esperança da 
sentença justa. O Poder Judiciário 
não é infalível e portanto é passível 
de críticas. Mas, quando se pretende 
amesquinhá-lo, quando se despreza 
a lei sem sequer tentar modificá-
la, quando se calcam aos pés os 
direitos do indivíduo, mergulha-
se  na  voragem insondável  do 
vale- tudo.  Os inquisidores do 
passado queimavam os dissidentes 
re l i g iosos  para  “maior  g ló r ia 
de Deus”.  Os purificadores do 
presente se rebelam contra a ordem 
jurídica em nome da “luta contra 
impunidade”. E essa vociferação 
relega a plano subalterno a luta 
pelo desenvolvimento econômico e 
a luta pela redução da desigualdade 
social. Assim essas campanhas têm 
caráter objetivamente diversionista, 
embora decerto não seja este o 
propós i to  consc iente  de  seus 
militantes. Crime tem que ter castigo 
com respeito à lei e sob a égide da 
democracia. A indignação é natural 
e mesmo inevitável mas, gritaria e 
furor, explosões de irracionalidade 
não promovem regeneração moral. 
Apenas prenunciam a ruína do 
Estado de Direito e o advento da 
barbárie.

O processo 
judicial é 

inevitavelmente 
lento. Todavia, 
melhor que a 
expectativa da 

sentença rápida 
é a esperança 
da sentença 

justa. 

“

”
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Matérias publicadas na imprensa que, por sua expressividade, 
não perderam o interesse.

Vale a pena ler de novo

Jornal do Brasil - 5 de agosto de 2008

clipping
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Jornal O Globo - 15 de julho de 2008
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Jornal O Globo - 2 de setembro de 2008

Imagine-se a surpresa, o espanto, o choque causados 
pela notícia da gravação de uma conversa telefônica entre o 
presidente dos Estados Unidos e um senador da Califórnia, 
ou do Papa e seu secretário de Estado, ou da Rainha da 
Inglaterra e o seu primeiro-ministro. As seqüelas da ditadura 
ainda recente, onde se ia, da tortura à morte, da cassação 
à aposentadoria compulsória, da invasão do domicílio à 
violação do sigilo de qualquer forma de correspondência, não 
podem, absolutamente, amortecer o impacto e a revolta com 
que precisa ser recebida a notícia da gravação da conversa do 
ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil, com o senador da República Demóstenes 
Torres. Impõe-se a análise do episódio, não como fato isolado 
da vida política do país - mais um, entre tantos ilícitos 
diariamente cometidos pelas autoridades -, porém num 
contexto maior, que leva a indagar a quantas anda a tenra 
democracia brasileira, na sua essência e na sua existência. 

Já no preâmbulo, a Constituição da República Federativa 
do Brasil apregoa a instituição de um estado democrático. 
No art. 1º, ela insiste na idéia, declarando que a República 
“constitui-se em estado democrático de direito”. Prossegue 
a carta política, tratando, no art. 136, do estado de defesa, 
assecuratório da ordem pública e da paz social, seguido, 
se ineficaz, pelo estado de sítio, conforme o art. 137, I, 
da lei fundamental. Essas instituições visam a preservar 
a democracia, a prestigiá-la, desenvolvê-la e consolidá-la, 
num país cuja história se encontra pontilhada de períodos 
de exceção, caracterizados pela transgressão sistemática dos 
direitos fundamentais e da ordem jurídica. É exemplo disso 
o Estado Novo, de Getúlio Vargas, vestido com roupagens 
jurídicas pelo talento servil de Francisco Campos. 

O conteúdo anódino da conversa do ministro Gilmar 
Mendes com o senador Demóstenes Torres é irrelevante. Não 
dissimula, de nenhum modo, um fato por si só gravíssimo 
porque implica a violação do sigilo de comunicação telefônica, 
assegurado pelo art. 5º, XII, da Constituição federal. Cresce, 
entretanto, de significado, quando denuncia, a cavaleiro de 
qualquer hesitação, a existência de um estado de grampo, 
para criar expressão do feitio da utilizada pelo constituinte de 
1988 com os mais nobres propósitos. Instaurou-se esse estado, 
inimigo das instituições democráticas, dentro do Estado 
brasileiro, no âmbito do Poder Executivo, aparentemente 
sem a ciência e a conivência do presidente da República e 
do seu ministro da Justiça, à revelia deles, o que só agrava 
o problema porque mostra que, como órgão de informação, 
a Abin transformou-se numa autarquia incontrolável, de tal 
modo desvigiada que chega à ousadia de grampear o telefone 
do presidente do STF, levando a cogitar se o presidente da 
República não estaria também submetido a um controle do 
órgão que lhe está subordinado. 

Estado de grampo
Artigo - Sergio Bermudes

O Executivo não precisa aguardar uma provocação da 
Corte Suprema, para cumprir o compromisso do seu chefe 
e dos subordinados dele com a Constituição. Necessita 
compreender o alcance da anomalia, comprovada 
pela divulgação do diálogo, confirmado por seus 
interlocutores, de modo a afastar qualquer indagação 
sobre a autenticidade do texto, afinal publicado. Sabe-se 
que a tendência dos órgãos de informação é exceder-se na 
captação e acumulação de elementos de uso abrangente, 
mesmo contra as autoridades. Simples anedota, ou não, 
pode-se lembrar a atitude de Lyndon Johnson quando, 
assumindo a Presidência dos Estados Unidos, teve de 
decidir sobre a permanência de J. Edgar Hoover no 
comando do FBI, que ele controlou com mão de ferro, 
desde a sua nomeação pelo presidente Herbert Hoover e 
através dos governos de Roosevelt, Truman, Eisenhower 
e Kennedy: “melhor tê-lo dentro da tenda, fazendo 
pipi para fora, do que fora da tenda, fazendo pipi para 
dentro”, decidiu o experiente e prático estadista. Mas 
é necessário conter os órgãos de informação para que 
ajam de acordo com a exigência constitucional da estrita 
legalidade, sem desvios nem exorbitâncias. A omissão do 
Executivo em punir, rapidamente, os agentes do ilícito 
e os responsáveis pelos órgãos transgressores será uma 
atitude de imperdoável conivência com uma situação 
comprometedora do estado democrático de direito. 

Reconheça-se que não se pode debitar apenas ao 
presidente da República, a ministros dele e funcionários 
de escalões inferiores a implantação do estado de grampo. 
A culpa é também de todos nós que aceitamos conviver 
com o descalabro: da sociedade civil, que encara as 
interceptações com naturalidade e resignação; dos 
advogados e do Ministério Público que não reagem à 
brutalidade; dos parlamentares emudecidos; do próprio 
Judiciário, agora atacado e ofendido na pessoa do 
seu chefe, quando autoriza, pusilânime ou desatento, 
indiscriminadas medidas cuja natureza só por exceção 
se admitiriam. Devem-se, então, analisar, detidamente, 
os atos judiciais permissivos do afastamento da garantia 
constitucional, até para pensar-se em providências 
corretivas adequadas, como, por exemplo, a outorga de 
competência exclusiva aos presidentes dos tribunais 
para autorizar a quebra de sigilo, com a responsabilidade 
correspondente. A menos que se queira fazer o que autores 
franceses chamam “o jogo da avestruz”, é indispensável 
e urgente se buscarem soluções que alforriem o 
Brasil do estado de grampo e do estado de pânico que 
desconvencem da existência do estado democrático de 
direito, do sonho da Constituição e do povo, em cujo 
nome ela foi outorgada. 

SERGIO BERMUDES é advogado e professor da PUC/RJ. 
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Folha de São Paulo - 16 de setembro de 2008
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ruto de parceria entre a 
Procuradoria do Estado do 
Rio de Janeiro, a Universidade 
Cândido Mendes – UCM, o 

Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ e a Emerj, a 
I Jornada de Direito Administrativo 
Comparado se dividiu em oito 
blocos.

P r e s i d e n t e  d a  m e s a  d e 
abertura, o Diretor Geral da Emerj, 
Desembargador Paulo Leite Ventura, 
elogiou a iniciativa e o empenho 
dos organizadores do encontro, 
sendo reiterado pelo presidente 
Thiers Montebello, do TCMRJ. 

Os demais participantes da 
mesa, procuradora Lúcia Lea 
Guimarães Tavares, da PGE, e 
José Batista de Oliveira Junior, da 
UCM, foram, também, unânimes 
em concordar com a  importância 
do tema escolhido.

Em conferência de abertura, 
o professor das Faculdades de Direito 
da PUC-RS e da UFRGS, Juarez Freitas, 
abordou o tema “Novos Paradigmas do 
Controle da Administração Pública”: 
“Vou enfocar este tema a partir do 
conceito chave, sob o ponto de vista 
analítico, de que administração 
pública é aquela que se estrutura 
sob o influxo de uma finalidade 
cogente. A administração pública 
tem de ser eficiente e eficaz. O 
direito à boa administração pública 
é um direito fundamental atribuído 
pela Constituição e explicitado 
na Europa pela Carta dos Direitos 
Fundamentais”.

Juarez reconheceu falhas no 
sistema de controle da Administração 
Pública brasileira que afetam o 

I Jornada de Direito Administrativo 
Comparado - Brasil
Representantes do meio jurídico e acadêmico da Europa e da América do Sul se reuniram, 
nos dias 27 e 28 de agosto, no Auditório da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro - Emerj, para debater as realidades do Direito Administrativo de diferentes países. 

índice de desenvolvimento humano: 
“Desenvolvimento humano, para mim, 
é a dignidade de carne, osso e alma. 
Nós, controladores lato sensu,  do 
controle judicial, controle externo dos 
tribunais de contas, interno e social, 
podemos contribuir para melhorar 
essa situação”, falou.

Para conferir eficácia ao processo 
de incremento substancial  do 
desenvolvimento humano, Juarez 
sugeriu mudança de paradigma 
e um direito administrativo “não 
omisso”. “Temos de sair do controle 
fo rmal i s ta  e  passar  para  um 
controle mais mensurado, objetivo; 
romper com a opacidade; acabar 
com as desigualdades e os vícios 
de arbitrariedade como excesso, 

inoperância e omissão. Precisamos 
criar mecanismos no Judiciário 
de tutela inibitória da omissão 
antijurídica da Administração 
Pública. O controle eficaz dos 
gastos públicos é vital e está 
associado ao desenvolvimento 
humano sustentável”.

Como exemplo, medida 
padrão de controle do século 
XXI, Juarez aponta o controle da 
motivação. “A era da motivação 
é a era da fundamentação 
consistente, coerente. Tem de 
haver exposição translúcida, 
clara, dos motivos de fato 
e de direito. E só no Estado 
Democrático de Direito que nós 
temos chance de aproximação 
pluralista de moral que não 
combina com os segredos da 
política, com as artimanhas 
e manobras maliciosas, nem 

com a expressão “os fins justificam 
os meios”. Os meios têm de estar em 
harmonia ética com os fins. E, para 
obtermos isso, e também reforçarmos a 
democracia, é preciso praticarmos uma 
educação universalizadora, tolerante, 
educação para o diálogo, paradigma da 
fundamentação da motivação”.

A segunda mesa, do Painel 
“Conhecendo os Tribunais de Contas 
no Brasil, na Argentina e na Itália”, 
foi presidida pelo assessor jurídico 
chefe da presidência do TCMRJ, 
Luiz Antonio de Freitas Junior. Os 
palestrantes foram o assessor jurídico 
do TCMRJ, Paulo César Melo da 
Cunha, a professora da Universidade 
de Buenos Aires e da Universidade 
de La Plata, Ignes D`Argenio, e o 
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professor da Universidade de Bocconi 
de Milão, Massimo Occhiena.

Segundo Paulo César Melo da 
Cunha, a instituição do primeiro 
Tribunal de Contas brasileiro data da 
Constituição da República de 1891, 
“já que a Constituição do Império, de 
1824, trazia a idéia de que a pessoa 
do imperador era inviolável e sagrada, 
não estando sujeita à responsabilidade 
alguma”.  “Atualmente, os Tribunais 
de Contas necessitam de autonomia 
administrativa para exercer, livremente, 
as atividades de controle. Quanto mais 
independente, maior será a garantia do 
exercício da democracia”. 

Para Paulo César, as atividades dos 
Tribunais de Contas devem se basear 
nos “princípios maiores da legalidade, 
legitimidade e economicidade”, e se 
preocupar com a “prevenção de faltas no 
papel de guardião das contas públicas. 
O moderno Direito Administrativo 
é pautado pela consensualidade e 
não mais pela imposição da sanção 
pela sanção. Os Tribunais de Contas 
têm especial destaque no papel de 
orientador, educador e (...) regulador da 
probidade administrativa no emprego 
dos recursos públicos”. 

Diferente da realidade brasileira, 
na Argentina não há Tribunal de 
Contas da Nação. A professora Ignes 
D`Argenio contou que na Argentina 
“há somente Tribunais de Contas das 
Províncias que exercem o controle 
também dos Municípios. A Lei de 
Administração Financeira, que se 
antecipou à Constituição Nacional 
na consagração do controle externo, 
também instalou um sistema federal 
de monitoramento da Administração 
do Setor Público Nacional”. 

Para  Inês ,  a  educação e  o 
desenvolvimento humano sustentável 
são a única saída para a Nação. “O 
novo sistema de leis possibilitou um 
controle mais efetivo porque preconiza 
a transparência na Administração. O 
controle administrativo financeiro 
pode ser instrumento para melhorar as 
condições das populações da América 
Latina, e alavancar os projetos de 
inclusão social”.

Inês acredita no sistema de 

prioridade de gastos, existente na 
província de Buenos Aires. “Me parece 
uma versão profunda no âmbito do 
direito administrativo. 

Sobre as experiências de controle 
na Itália, o professor Massimo 
Occhiena, tratou da organização e 
das competências da Corte de Contas 
italiana, “órgão a serviço do Parlamento 
para ´controlar`o Governo”.

Massimo Occhiena revelou que, 
diferente do sistema de ordenamento 
brasileiro, o Conselho Presidencial 
das Cortes Italianas não possuem 
“qualquer relação política”. Mas, 
como no Brasil, as Cortes Italianas 
devem exercer “controle preventivo 
de legitimidade dos atos do governo 
e também fiscalização das atividades 
da Administração”.

Para palestrar sobre “Controle 
dos Atos Administrativos: o papel da 
Justiça Administrativa” foi convidado o 
professor Carlos Botassi, da Argentina, 
a professora Maria Teresa Carballeira 
Rivera, da Espanha, e o professor 
Ruben Flores Dapkevicius, do Uruguai. 
O procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Leonardo Mattietto presidiu 
a mesa de trabalhos.

Professor da Universidade Nacional 
de La Plata, Carlos Botassi, contou que, 
na Argentina, “o controle judicial dos 
atos administrativos se realiza por três 
meios: o contencioso administrativo, 
em que se discute a legitimidade dos 
atos segundo critérios que avaliam 
mérito e pertinência; ação autônoma 
de inconstitucionalidade, instrumento 
com que se avaliam, sobretudo, os atos 
gerais, decretos e resoluções; e, por 
último, a ação ou demanda de amparo, 
que pretende inviabilizar os efeitos 
dos atos administrativos”.

A p e s a r  d e  r e c o n h e c e r  a s 
dificuldades de exercício do controle, 
Botassi preconizou a idoneidade e a 
independência dos órgãos e gestores 
responsáveis pela fiscalização dos 
atos administrativos. “Quem tem 
poder sente a tentação de excluir-se do 
controle. Mas, atualmente, qualquer 
ato administrativo está sujeito à 
averiguação  e controle, independente 
do poder de opção de quem os editou 

ou dos interesses envolvidos”. 
Dando continuidade ao painel, a 

professora de Direito da Universidade 
de Santiago de Compostela, Maria 
Teresa Carballeira Rivera, apresentou 
a estrutura política organizacional 
da Espanha: “O Estado é composto 
por cinco órgãos superiores: a 
Monarquia, que tem administração 
própria; o Tribunal Constitucional, 
que se encarrega do cumprimento 
das normas constitucionais; as Cortes 
Gerais (Parlamento e Senado), que 
exercem controle político; o Governo, 
Poder Executivo; e o Conselho Geral 
do Poder Judiciário, órgão único 
em toda Espanha responsável pelo 
controle de legalidade. É o Tribunal 
Supremo Espanhol, ligado ao Conselho 
Geral, que controla a administração 
pública”. 

Maria Teresa enumerou as técnicas 
de controle de eficácia utilizadas 
na Espanha: “Gestão por Objetivos, 
Auditoria Operativa, Avaliação de 
Políticas Públicas, Agência Estatal 
de avaliação das políticas públicas e 
da qualidade dos serviços, e Cartas 
de Serviços, que é um documento 
preparado pela Administração para dar 
conhecimento aos cidadãos do grau de 
qualidade dos serviços prestados”.

Já o professor da Universidade 
da República de Montevidéo, Ruben 
Flores Dapkevicius, apontou a 
importância da atividade de controle 
para a consagração e manutenção do 
estado de direito: “Quando falamos de 
controle, estamos falando da essência 

Para Juarez Freitas, primeiro palestrante, 
a Administração Pública tem de ser 
eficiente e eficaz.
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do estado de direito. E, se controlamos 
a atividade principal, fica mais fácil 
controlar as atividades acessórias. O 
controle não pode coibir o progresso das 
empresas públicas; deve, ao contrário, 
oferecer condições de concorrência 
igualitária com empresas privadas. No 
Uruguai, os Tribunais de Contas são 
órgãos independentes, não integram 
a estrutura nem do poder Legislativo, 
nem do Executivo e do Judiciário, 
para que haja imparcialidade. Existe 
também o Tribunal de Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o ,  i g u a l m e n t e 
independente dos demais órgãos”.

No último painel do dia – “Controle 
Judicial de Políticas Públicas e o 
Ministério Público Especial de Contas” 
– o procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Leonardo Espíndola,  presidiu 
as participações da Procuradora Geral 
do Ministério Público Especial do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
Claudia Fernanda de O. Pereira, e da 
professora de Direito Constitucional 
da UERJ, Ana Paula de Barcelos.

Claudia Fernanda debateu “O 
Papel do Ministério Público junto 
aos Tribunais de Contas no Controle 
da Atividade Administrativa”  e 
lamentou que o Ministério Público 
de Contas – MPC – seja ainda 
pouco conhecido. “Apesar de ser 
instituição secular (criada em 1892), 
o MPC ainda é pouco conhecido 
tanto no meio jurídico quanto na 
sociedade. Mas tal situação tem 
mudado desde a promulgação da 
Constituição de 88. Amparado no 
art. 130 da CF, e em conformidade 

com decisão do Supremo Tribunal 
Federal, o MPC teve reiterada a 
independência dos Ministérios 
Públicos Estaduais”.

Segundo Claudia Fernanda, outra 
questão em debate tem sido como 
manter a autonomia e capacidade de 
decisão plenas, uma vez o Ministério 
Público de Contas seja financeiramente 
dependente do Tribunal de Contas 
respectivo. “Nós entendemos que não 
temos independência orçamentária 
financeira, mas é apenas isso. Todo o 
resto nós temos”.

Claudia conta que, desde 2007, quando 
agiram juntos para combater a corrupção 
no sistema da saúde do Distrito Federal, o 
Ministério Público de Contas e o Ministério 
Público estabeleceram parâmetros de 
parceria. “Todas as denúncias são apuradas 
de forma coletiva, com estratégias claras 
e acordadas previamente entre todos. 
Nunca estivemos tão próximos e unidos 
pela mesma causa, a defesa da probidade 
administrativa e dos direitos sociais”, 
explicou.

Polêmica, Claudia reiterou a 
necessidade de funcionários de o MPC 
serem “corajosos” e não se curvarem às 
ameaças nem cederem às perseguições: 
“Há múltiplas possibilidades de 
atuação do MPC em todo País. O 
modelo atual está esgotado. O MPC 
atua como fiscal da lei nas matérias 
sujeitas à apreciação das Cortes 
de Contas. Em 2007, o MPC/DF 
proferiu 5872 pareceres e apresentou 
78 representações. Até julho de 2008, 
já proferimos 4220 pareceres e 46 
representações, informou”.

A  p r o f e s s o r a  d e  D i r e i t o 
Constitucional da UERJ, Ana Paula de 
Barcelos, que abordou o tema “Controle 
Judicial de Políticas Públicas”, 
comentou das posições jurídicas 
polarizadas e também daqueles que 
são objeto de controle: “Há o temor de 
que o Direito esteja ocupando o espaço 
da política. É normal, num estado 
de direito, que o exercício do poder 
político esteja submetido a parâmetros 
jurídicos. Por outro lado, é preciso ter 
certo cuidado para não se imaginar 
que cabe ao Direito ocupar todos os 
espaços que a própria Constituição 
reserva à deliberação majoritária, à 
deliberação democrática e ao controle 
social. E aí falamos de equilíbrio, 
exigido num sistema de separação de 
poderes”.

Para Ana Paula, são três os 
parâmetros que vão orientar o 
sistema a fim de alcançar o equilíbrio 
necessário. “O primeiro é o parâmetro 
da juridicidade – o controle encontra 
fundamento numa norma política, 
expressa, clara. O segundo, dentro 

Participantes do último painel do primeiro dia: Ana Paula Barcelos, Leonardo Espíndola 
e Claudia Fernanda Pereira

Prof. Massimo Occhiena, Ignes D´Argenio, Luiz Antonio Freitas Júnior e Paulo Cesar 
Melo da Cunha
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“Muito importante a reunião ocorrida entre a Procuradora Geral do 
MP do TC/DF e os procuradores concursados do TCE/RJ e de outros 
estados, em que foi exaustivamente discutida a inteligência do artigo 130 
da Constituição Federal frente aos princípios institucionais do Ministério 
Público e do MP de Contas”.

Após a palestra da procuradora Cláudia Fernanda, bem definidora 
do posicionamento das relações institucionais entre os órgãos de 
controle no Distrito Federal, ficou assentado no encontro uma pré-
pauta para discussão em nível nacional das medidas a serem adotadas 
tendentes a uniformização de procedimentos, formas de acesso à chefia 
da instituição, posição organizacional diante dos TCs, relações com os 
Ministérios Públicos estaduais e federal no encaminhamento de pedido 
de providências, atuação interna e externa com entidades sujeitas à ação 
do MP de Contas, dentre outras discussões e medidas a serem propostas 
nos diversos níveis de postulação do MP junto aos TCs.

Todos permaneceram muito atentos ao testemunho de Cláudia 
Fernanda, manifestando-se bastante esperançosos com o aprimoramento 
orgânico do MP de Contas para sua efetiva atuação não só como custus 
legis, bem como agente promotor da defesa dos dinheiros públicos e da 
moralidade administrativa“.

do universo de normas jurídicas, com 
especial reforço para as que digam 
respeito aos direitos fundamentais. 
As leis não podem estar à disposição 
das maiorias senão a democracia não 
vai funcionar. O terceiro parâmetro é 
o grau de intervenção que o controle 
pretende impor à atuação do poder 
público. Evidentemente, diante 
desses três parâmetros, há muitos 
espaços nos quais o controle judicial 
de políticas públicas vai poder atuar. 
Penso que é preciso encarar com 
seriedade e consistência técnica as 
possibilidades e exigências que o 
nosso sistema impõe”.

Presidente do TCMRJ elogia 
participação dos procuradores

Painéis do segundo dia do evento

Na seqüência da I Jornada, dia 
28, o primeiro painel teve como 
tema “Regulação Jurídica, Controle 
Judicial e Responsabilidade Civil 
no Sistema Tribunal de Contas”. O 
professor da FGV, Sérgio Guerra 
fez exposição sobre o “Controle 
Judicial das Agências Reguladoras” 
em que analisou como a regulação 
jurídica está sendo compreendida no 
Brasil e casos concretos que foram 
submetidos ao Poder Judiciário para 
que se verifique qual a tendência 
que os tribunais vêm adotando 
acerca dos limites do controle dos 
atos regulatórios. Para o professor, 
“regulação não é sinônimo de 
agências reguladoras”. 

Segundo Sérgio Guerra, regulação 
é mais do que uma intervenção 
econômica do Estado: “Regulação 
tem mais do que apenas se concentrar 
em subsistemas regulados, como 
t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,  e n e r g i a , 
seguro de saúde, petróleo, etc. 
(...) Regulação é uma categoria do 
Direito Administrativo muito maior. 
Deve ser examinada e estudada 
no bojo dessas transformações e 
mutações e alargamento do Direito 
Administrativo”, ensina. 

Ainda no primeiro painel, o 
procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Flávio de Araújo Willeman 
falou sobre “Responsabil idade 
Civil por Atos dos Tribunais de 

Contas”. Flávio Willeman dividiu 
sua palestra nos tópicos: Teoria 
Geral da Responsabilidade Civil 
no Direito Brasileiro Aplicável às 
Esferas do Poder; A Importância dos 
Tribunais de Contas na Disciplina 
da Responsabilidade Civil; Eventual 
e Possível Exercício do Direito 
de Regresso do Estado Frente aos 
Causadores de Danos, mormente 
frente aos agentes que atuam nos 
Tribunais de Contas, naturalmente 

Ministros e Conselheiros e Prescrição 
das Ações Indenizatórias Ajuizadas 
em Face da Fazenda Pública.

Para o procurador e coordenador 
científico da I Jornada, “as reflexões, 
sobretudo sobre a responsabilidade 
civil do Estado por omissão, são 
bastante discutíveis, mas é preciso 
dar um passo à frente, e interpretar 
as normas envolvidas de modo 
a dar a correta interpretação aos 
direitos individuais, plasmados 

Marianna Montebello Willeman, Aline Pires Carvalho, Vitorio Constantino 
Provenza, Diego Boyd, Henrique Cunha de Lima, Leonardo Vieira Marins e Claudia 
Fernanda.
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na Constituição, que muito tem 
sofrido com o não cumprimento de 
alguns deveres por parte de todos os 
poderes da República”.

Na seqüência, o desembargador 
Cherubim Schwartz Junior focou 
“O Poder Judiciário no Controle 
d a  L e g a l i d a d e  e  d o  M é r i t o 
A d m i n i s t r a t i v o ” .  C h e r u b i m 
reconheceu  a  d i f i cu ldade  do 
Administrador diante dos desafios 
de situações concretas considerando 
a necessidade da discricionariedade: 
“Eu costumo dizer sempre que 
o  adminis t rador  é  o  so ldado 
na trincheira. O legislador está 
aquartelado, ditando as normas, 
enquanto ele tem que fazer as opções 
de conveniência e oportunidade 
utilizando a melhor técnica, da 
melhor conduta, da melhor postura 
para enfrentar as situações práticas 
que se apresentam. É evidente e 
natural que se tenha em vista que a 
discricionariedade é uma imperativa 
necessidade.  O administrador não 
tem como se imiscuir em todos os 
detalhes da aplicação das regras em 
situações concretas”. 

Para o desembargador, “o controle 
da discricionariedade parece hoje 
uma real idade inescondível  e 
muito há ainda para se fazer para 
a construção desses limites, mas 
o ponto de partida parece, a toda 
evidência, que são os princípios 
assegurados  cons t i tuc iona l  e 
infraconstitucionalmente, quer 
sejam eles aplicados diretamente 
ou indiretamente à Administração 
Pública. 

O Painel seguinte: “Parcerias da 
Administração Pública e os Tribunais 
de Contas”, teve como participantes 
o procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Flávio Amaral Garcia com 
o tema “Concessões e Consórcios 
Públicos e o Controle pelos Tribunais 
de Contas”, o professor doutor 
da Faculdade e da pós-graduação 
da PUC-SP, Carlos Ari Sundfeld 
falando sobre “O Controle e o 
Direito Administrativo dos Negócios” 
e Vanice Regina Lírio do Valle, 
procuradora do Município do Rio 

de Janeiro falando sobre “OSCIP’s, 
Organizações Sociais e os Desafios 
ao Controle”(ver na íntegra na 
página 24).

O procurador Flávio Amaral Garcia 
crê que as “mudanças de paradigmas 
no Direito Administrativo trouxeram 
uma Administração mais consensual 
e menos imperativa, com o foco 
passando a ser o cidadão e menos 
a autoridade”. Flávio apresentou 
também em sua palestra os diversos 
tipos de concessão e os agentes que 
interferem nessas concessões como 
os Tribunais de Contas, as agências 
reguladoras e o órgão gestor (nas 
PPP’s).

Para Flávio Amaral “os órgãos 
de controle devem priorizar a 
uniformização dos entendimentos, 
com vistas à definição da posição 
institucional do órgão, considerar 

as especificidades dos projetos 
e a economia de cada contrato 
e privilegiar o controle voltado 
à  correção  de  rumos e  não  à 
repressão”.

O professor Carlos Ari Sundfeld, 
palestrante seguinte, aplicou em sua 
palestra sua visão do Controle nos 
dias atuais:

“A partir de 1988, com a nova 
Constituição, deu-se um grande 
poder aos órgãos de controle (os 
TC´s, o Ministério Público, o Poder 
Judiciário).  Estão trabalhando, 
predominantemente, com a idéia de 
que para melhorar a Administração 
Pública é preciso usar a violência. 
Para eles não existe outro método 
verdadeiro. Proponho que, como 
f i z e r a m  o s  e d u c a d o r e s ,  q u e 
reformaram a educação no mundo, 
no século XX, nós questionemos 

André Nahass, Diretor Jurídico da SuperVia, Cherubin Schuartz Junior, Desembargador, e 
Sergio Guerra, Professor da FGV, participaram do painel de abertura do segundo dia do evento

Daniel Sarmento, Rodrigo Tostes de A. Mascarenhas, Gustavo Binenbjm e Alexandre 
Santos Aragão
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este ponto de partida. O que temos 
feito no Brasil nos últimos anos 
é um verdadeiro desastre,  um 
monumental desastre em matéria 
de controle. Isto é um desperdício 
monumental de esforços. Estamos 
criando problemas gravíssimos para 
o País, desperdiçando o talento e a 
energia de pessoas extremamente 
instruídas e preparadas, na tentativa 
de fazer com que, exercendo o papel 
de ‘carrascos da Administração 
Pública’ e de todo o mundo que lida 
com ela, essas pessoas consigam 
transformar o País”. Carlos Sundfeld 
não acredita que tais ações possam 
dar resultados: “É um projeto fadado 
ao mais absoluto desastre. Basta 
que lhes mencione aquilo que eu 
chamo de desestatização de gestão, 
os contratos celebrados pelo Estado 
com o terceiro setor e as fundações 
de apoio, para que se perceba como 
se teve que conceber nos últimos 
anos no Brasil instrumentos para 
fugir do Direito Administrativo, fugir 
das regras do Direito Administrativo. 
Mas essa é uma fuga, sobretudo de 
um controle absurdo, não exatamente 
das regras, mas do absurdo do que se 
faz, em termos de controle, usando 
essas regras”, concluiu.

Vanice Lirio do Valle encerrou 
o painel abordando os desafios 
impostos ao Controle envolvendo 
estas novas formas institucionais 
que são as parcerias com a sociedade 
civil: “É como se valer de ferramentas 
novas,  que nos desafiam pelo 
estranhamento, para o exercício deste 
compromisso com uma contribuição 
para o desenvolvimento nacional”.

“O aspecto mais importante do 
exercício do controle nas relações 
que o Poder Público estabeleça com 
o Terceiro Setor é, a esta altura, 
conferir um signo de legitimidade 
substantiva. (...) O Controle pode ser 
então uma instância de legitimação 
dessa nova arquitetura de relações 
que se construa entre o estado e a 
sociedade civil, a partir de laços 
de consensualidade, como nos 
ensina o professor Diogo Figueiredo” 
finalizou Vanice.

O últ imo painel  teve como 
tema central “Controle e Advocacia 
Pública”. 

O  p r o c u r a do r  r e g io n a l  da 
República no Tribunal Federal da 
2ª Região, Daniel Sarmento iniciou 
falando sobre “A Tutela Judicial dos 
Direitos Sociais”. Para Sarmento, 
o tema é difícil e o mais complexo 
com que se defronta hoje o Direito 
Público Brasileiro: “Até cerca de dez 
anos atrás, era quase consensual 
que os direitos sociais não eram 
s indicáveis ,  não  era  poss íve l 
postulá-los em Juízo. (...) O modelo 
que correspondia à jurisprudência 
brasileira de até uma década atrás é 
um modelo amplamente dominante 
no mundo. O Brasil é, sem nenhuma 
dúvida, ao lado da Colômbia, o país 
que tem um grau maior de ativismo 
judicial na proteção de direitos 
individuais”.

Dan ie l  Sa rmento  e l encou , 
também, as principais “objeções, que 
historicamente foram empregadas 
e, em parte, ainda continuam sendo 
usadas, contra a tutela judicial dos 
direitos sociais”. Para o procurador 
da República, “devemos buscar a 
racionalização da tutela judicial, 
sobre pena de não alcançar  o 
objetivo que os direitos sociais visam 
promover, que é de alguma maneira, 
permitir o pacto social mais justo”, 
finalizou.  

O procurador do Estado do Rio 
de Janeiro Gustavo Binenbojm 

prosseguiu o painel com uma palestra 
sobre ‘O Controle da Administração 
Pública e os Graus de Vinculação à 
Juridicidade’, onde fez breve relato 
histórico do Direito Administrativo 
e dos distintos graus de juridicidade 
dos atos administrativos.

“Evidente que quando se fala 
em tentativa de juridização do 
poder, a idéia imediata, conatural, 
é a idéia de controle. Controle é a 
própria quintessência da idéia de 
juridicidade aplicada em concreto, 
executada na realidade. (...) Saímos 
de momento de duzentos anos de 
código binário, em que radicalmente 
se admitia qualquer controle dos 
atos edificados como discricionários 
e não podemos incorrer no erro 
simétrico que é o de admitir um 
controle pleno de qualquer ato 
discricionário sem que se atente 
para os parâmetros normativos do 
grau de vinculação à juridicidade, 
a capacidade institucional de quem 
tomou a decisão e os procedimentos 
que foram observados para essa 
decisão”. 

“O Papel da Advocacia Pública no 
Controle Interno da Administração 
Pública” foi o tema apresentado 
pelo procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Alexandre Santos Aragão, 
finalizando o painel. Aragão acredita 
que “o controle não é mera supervisão, 
não é mero aconselhamento. Pode 
ser exercido de maneira consensual, 
mas tem sempre a potencialidade 

Carlos Ary Sundfield, Vanice Lirio do Valle, Daniel Levy Alvarenga, procurador regional 
da União no RJ, e Flavio Amaral Gouveia
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de incidência verticalizada do 
controlador sobre o controlado. 
(...) Pelo critério de especialidade 
e por se adotar nas nossas leis e 
nas constituições que se referem à 
Advocacia Pública, a referência de 
que na legalidade nós exercemos o 
controle, e é sempre uma segunda 
opinião sobre uma decisão que já 
foi tomada, creio que a tendência é 
que tenha havido uma exceção do 
ordenamento jurídico em relação ao 
controle da legalidade, prestigiando a 
decisão técnico-jurídica em relação a 
político-democrática”.

No encerramento da I Jornada de 
Direito Administrativo Comparado, o 
procurador do Estado do Rio de Janeiro, 
Marcos Juruena, abordou o tema “O 
Dever do Planejamento e o Controle 
de Legitimidade pelos Tribunais de 
Contas”. Para Juruena a própria idéia 
de economicidade tem sido “uma idéia 
amesquinhada. Muitas vezes entendida 
como a busca dos menores preços nas 
contratações da Administração Pública, 
sem se perceber que numa realidade como 
a brasileira, de recursos escassos, é preciso 
uma adequada alocação dos poucos 
recursos existentes. E essa adequada 
alocação dos poucos recursos existentes 
passa por uma reflexão importante em 
torno do princípio fundamental da 
liberdade de iniciativa do qual decorre 
o princípio da subsidiariedade. (...) A 
opção pela subsidiariedade da ação 
estatal exige que o Estado se concentre 
com os poucos recursos que tem nos 

Confraternização dos participantes da Jornada, no jantar oferecido pelos organizadores

setores onde ele não pode obter o capital 
privado. Setores que exigem o uso da 
autoridade ou setores cuja lucratividade 
não atrai o capital privado. Portanto, 
onde existe possibilidade do emprego 
do capital privado e não se exija a 
exclusividade da presença do Estado, 
a opção fundamental deve ser pelas 
concessões, pelas organizações sociais 
ou pelas OSCIP’s”.    

Marcos Juruena acredita que ao se 
verificar o controle da legitimidade 
é necessário que “as ações sejam 
voltadas ao atendimento do interesse 
geral. O difícil é se imaginar o que 
é o interesse geral. A idéia desse 
atendimento ao interesse geral é 
a própria concretização do Estado 
democrático de direito. Não basta 
um governo do povo, é preciso 
também que seja um governo para 

o povo. A sociedade tem evoluído e 
tem reclamado um pouco mais que a 
simples democracia representativa. E 
foram sendo incorporados elementos 
de uma democracia participativa 
com consultas públicas, audiências 
e conselhos de políticas públicas, 
mas, ainda assim, nos deparamos 
com a insuficiência dos controles 
políticos. (...) O papel que o Poder 
Judiciário assumiu tem sido relevante 
porque ocupou um espaço criado pela 
omissão das autoridades políticas”. E 
alerta: “o controle da legitimidade não 
autoriza o controlador a formular seu 
próprio conceito acerca do que seja 
o adequado interesse público. Esse 
conceito decorre de uma ligação entre 
o plano e a vontade da sociedade 
e entre as autoridades e as leis 
orçamentárias”, concluiu Juruena. 

Farlei Riccio, Thiers Montebello, Paulo Leite Ventura, Marcos Juruena Villela Souto e 
Flávio Willeman

Thiers Montebello entre Elizabete 
Maria de Souza e Mõnica de Freitas 
Ghetti, da Secretaria das Sessões
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ealizado nos dias 19 e 20 de 
junho no Hotel Sofitel, no 
Rio de Janeiro, o V Fórum 

Brasileiro de Controle da Administração 
Pública e o II Fórum Brasil-Espanha de 
Direito Administrativo reuniram a 
tradição e o conhecimento europeu 
com a excelência dos brasileiros no 
que se refere ao Direito Administrativo, 
principalmente ao controle da gestão 
pública. O evento, considerado 
indispensável ao desenvolvimento da 
cultura jurídica e à boa gestão do erário, 
foi realizado pela Editora Fórum, com 
o apoio institucional da Associação 
Brasileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios - Abracom, da Associação 
Nacional do Ministério Público de 
Contas, da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil – 
Atricon e do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

V Fórum Brasileiro de Controle da 
Administração Pública e II Fórum Brasil 
Espanha de Direito Administrativo discutem 
“Direito fundamental ao bom governo”

A mesa de abertura contou com as 
presenças da procuradora – geral do 
Estado do Rio de Janeiro, Lúcia Léa 
Guimarães Tavares, dos conselheiros 
Antonio Carlos Flores de Moraes, do 
TCMRJ, José Gomes de Melo, do TCE/
RO, Helio Saul Mileski, do TCE/RS, 
Salomão Ribas Júnior, do TCE/SC, 
e do presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello.

Coube ao conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes, coordenador 
científico do V Fórum, a apresentação 
do professor Juarez Freitas, da PUC/
RS e UFRGS, e presidente do Instituto 
Brasileiro de Altos Estudos de Direito 
Público - primeiro palestrante do dia - que 
falou sobre o tema “Discricionariedade 
administrativa e o direito fundamental 
à boa administração pública”.

Para o professor Juarez Freitas, 
“a Administração Pública está 

comprometida com resultados, e que, 
nessa medida, a finalidade governa os 
meios”. Juarez Freitas acredita que, 
no Brasil, “o controle da eficácia em 
matéria de educação é ainda mínimo. 
Temos que exigir o cumprimento do 
direito fundamental à educação como 
parte do direito fundamental à boa 
Administração Pública, integrável a 
esse conceito. Deveríamos começar a 
cobrar minimamente o cumprimento 
de metas claras, factíveis, numa 
área tão nevrálgica como essa. 
Uma sindicabilidade aprofundada 
dos direitos fundamentais. (...) 
Não queremos só quantitativismo. 
Queremos qualidade mensurável. 
Queremos que a gestão pública tenha 
eficiência, eficácia e sindicabilidade 
de resultados. Isso não pertence mais 
à esfera da política, não pertence à 
esfera do mérito administrativo, do 



Luiz Cláudio, da Editora Fórum, entre os conselheiros Antonio Carlos Flores de Moraes e 
Jair Lins Netto
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insindicável. Não pertence mais a 
uma esfera interditada ao Controle”, 
finalizou.

Na seqüência, Pedro Nevado, 
p r o f e s s o r  t i t u l a r  d e  D i r e i t o 
Administrativo da Universidade 
de Salamanca, discutiu “Garantias 
da cidadania frente ao pessoal da 
administração”. Vanice Lírio do Valle, 
procuradora do município do Rio de 
Janeiro, debatedora do mesmo painel, 
acredita que “estejamos diante de novo 
modelo de Estado capaz de influenciar 
nosso conceito de ‘direito fundamental’ 
à boa Administração. O papel do Estado 
se modificou; as funções do Estado, a 
par da clássica função prestacional, 
da garantia da segurança da prestação 
do campo dos direitos sociais, hoje 
em dia compreendem também uma 
atuação de impulsionamento, de 
estímulo, de indução; de articulação 
das próprias forças sociais. O poder 
do Estado que se afirma subsidiário 
não tem a presunção de presidir a 
execução de todas as atividades mas, 
ao contrário, chama a sociedade 
para dentro de uma perspectiva não 
só de responsabilidade social, mas 
também de solidariedade, para que 
ela se associe ao desenvolvimento 
de atividades que são públicas às 
não necessariamente estatais. São 
vetores novos, e deverão ser incluídos 
na reflexão sobre a cunhagem desse 
conceito redundante e de direito 
fundamental à boa administração no 
nosso cenário. Há, ainda, um outro 
elemento que não está tão consolidado 
no imaginário das pessoas, que é 
consagração da idéia de governança”. 

Para Vanice, a garantia da cidadania 
em favor do direito fundamental 
à boa administração são políticas 
públicas formuladas e conhecidas: 
”são instrumentais e incorporam a 
visão do futuro que é traço necessário 
às garantias do direito fundamental 
à boa administração por alguns 
vetores de observação”. (...) “Políticas 
públicas introduzem uma dimensão 
de previsibilidade, ou seja, sei o que a 
administração vai fazer, sei o que vai 
ser alcançado, sei como a administração 
pretende medir se aquilo foi bom ou 

não. As regras do jogo do exercício 
das atividades administrativas 
ficam conhecidas. Essa dimensão de 
previsibilidade permite que o controle 
se exerça com a perspectiva de futuro 
e com objetividade. Quando chegar 
ao final e a política pública já tiver 
sido concretizada, ela será boa ou 
ruim a vista dos critérios que foram 
estabelecidos para essa política”, 
considerou.

No painel seguinte, o procurador 
do Estado Marcos Juruena e o 
professor Pedro Nevado debateram 
o tema “A transparência do contrato 
administrativo”. Marcos Juruena 
defendeu uma maior visibilidade dos 
atos dos administradores públicos em 
relação ao controle e à sociedade em 
geral. “É preciso tornar visível para o 
Controlador e para a sociedade em geral 
o que leva a autoridade a decidir, como 
ela chega ao momento de decisão, para 
que seja efetivamente conhecido por 
todos o que levou a uma determinada 
despesa e, referente ao nosso tema, 
a um determinado contrato. A idéia 
é permitir o acesso à intimidade do 
processo decisório em todos os seus 
momentos. Não existe, no Direito, a 
intimidade absoluta àquele que age em 
nome e em proveito do povo”.

 Juruena considera que devam 
existir critérios claros de formatação 
do procedimento licitatório. “O custo 
da fase interna, para que adotemos 
o mesmo procedimento licitatório 
do século passado em pleno século 
XXI, na era dos avanços tecnológicos, 

exige um seminário à parte. Proponho 
a substituição, pelo menos, para bens 
e serviços comuns de procedimento 
licitatório por um placar eletrônico. 
Os procedimentos licitatórios devem 
dizer ao mercado o quanto ele deve 
se organizar especificamente para 
contratar com a Administração 
Pública”.

No último painel do primeiro 
dia do Fórum, os debatedores foram 
Antonio Arias Rodriguez, Síndico 
de la Sindicatura de Cuentas Del 
Principado de Astúrias e o conselheiro 
corregedor-geral do TCE/RS, Helio Saul 
Mileski, sobre o tema “A prestação de 
contas como direito da cidadania”. 
O conselheiro Mileski, em sua 
exposição, fez a defesa do Controle e 
da Democracia. “Direito fundamental 
é direito constitucional. E direito 
constitucional só pode sobreviver 
em Estado democrático, não em 
Estado totalitário, portanto, o direito 
do cidadão só pode ser assegurado, 
buscado e exigido em estado de direito. 
(...) A exigência de prestação de contas 
e o exercício do controle sobre sua 
regularidade têm uma característica 
de essência democrática, porque só 
no sistema democrático se admite a 
fiscalização do detentor do poder que 
gerencia recursos públicos. Fora dele, 
não”, enfatizou.

Para Mileski, aspectos novos 
fazem parte de uma nova visão de 
Estado.“Invariavelmente o Estado 
do 3º milênio deverá atender a três 
aspectos fundamentais em decorrência 



Vanice Lirio do Valle
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desse redesenho que se estabeleceu 
ao final do século XX: eficiência, 
probidade e transparência. (...) A 
eficiência passou a ser um elemento 
indispensável em todos os sentidos 
tendo em conta a ação de um novo tipo 
de Estado. O Estado mudou, continua 
mudando e vai mudar ainda. E nós 
somos partícipes de um momento 
histórico da humanidade e temos o 
dever de nos darmos conta desse fator 
para darmos a contribuição necessária 
para melhorar os destinos do Estado e 
conseqüentemente da sociedade“.

“O princípio da eficiência é fator 
fundamental para o alcance da eficácia 
e para que haja entendimento das reais 
necessidades dos cidadãos. E para isso, 
evidentemente, teremos que ter um 
sistema de controle que atenda às novas 
necessidades do Estado. Terá que ser, 
invariavelmente, também um controle 
eficiente, probo e transparente”, 
finalizou Helio Mileski.

Controle, Corrupção,  e 
Urbanismo 

Debatedor do tema “Controle 
jurisdicional de administração pública”, 
o Secretário Geral do Conselho 
Consultivo de Extremadura, professor 
de Direito Administrativo, Felipe Jover 
Lorente, contou experiências das 
cortes espanholas.

“Aqui existe grande diferença 
no sistema de controle jurisdicional 
porque, na Espanha, o controle interno 
se baseia em dois elementos: assessoria 
jurídica e intervenção geral. Isso ocorre 
nos diferentes níveis”.

Segundo Fel ipe  Lorente ,  a 
legislação espanhola, em matéria 
de contratação de obras e serviços 
públicos, se assemelha ao processo 
licitatório brasileiro. “Na Espanha, 
as atividades de intervenção geral 
se nutrem de um corpo de elite, 
cujas funções são reguladas por lei 
geral orçamentária. Os interventores 
f i sca l izam todos  os  a tos  dos 
contratos e produzem relatórios 
que terão a incidência da legalidade 
ou irregularidade julgada apenas 
diante dos órgãos das diferentes 

administrações: autônoma, central 
ou local”.

Conforme observou Felipe, o 
sistema espanhol de repartição de 
competências também apresenta 
semelhanças à ordem constitucional 
brasileira, que preconiza o respeito às 
autonomias das administrações locais 
– nenhuma administração pode exercer 
controle sobre outra. “A chave está em 
estabelecer controles pontuais para 
matérias concretas e determinadas, não 
controles genéricos. Se trata sempre 
de controle de legalidade; jamais de 
controle de oportunidade”.

Felipe também comentou a 
atuação de órgãos especializados, 
não integrantes do Poder Judiciário 
espanhol, capazes de identificar 
as necessidades e pertinências de 
determinada comunidade autônoma. 
“Existem também o Tribunal de Contas 
do Reino, que tem jurisprudência única, 
e o Conselho de Estado, órgão supremo 
de assessoramento, regulado por lei 
orgânica. Em suma, na nossa cultura é 
conhecido o fato de que a administração 
responde pelo funcionamento normal 
ou anormal dos serviços públicos. Mas, 
se o legislador apresentar algum limite 
para o judiciário, qualquer dano pode 
ser reconhecido por algum dos nossos 
Tribunais”, finalizou Felipe.

Para debater as experiências de 
controle da administração pública no 
Brasil, o desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Jessé Torres Pereira Júnior, analisou 
métodos de interpretação do direito 
brasileiro.

“A matéria constitucional sofreu 

Felipe Jover Lorente Nicolas Rodriguez Garcia

verdadeira revolução jurídica que eu 
reputo responsável pelos termos hoje 
conhecidos e travados no controle 
jurisdicional da administração 
pública. Hoje, problema e sistema 
são compreendidos, não como 
auto -  excludentes ,  mas  como 
realidades reciprocamente ligadas 
e complementares no processo 
de concretização dos ditames 
constitucionais”.

Segundo Jessé Torres, a Constituição 
precisa ser absorvida, entendida, 
adotada, e vivida no cotidiano pela 
própria sociedade. “Estamos hoje 
diante da supremacia da Constituição 
que assume efeitos, práticas e 
conseqüências. Estamos diante de 
uma nova compreensão do próprio 
sistema jurídico normativo. Quando a 
Constituição da República traça uma 
política pública, seja no campo da 
saúde, da educação, ou previdência, 
essa política pressupõe o pensamento 
dominante na sociedade e a sociedade 
espera que essa política não fique só 
no papel e, além de esperar, tem o 
direito de exigir que seja implementada 
pelo governo competente. Tem de 
se transformar em realidade se não 
há uma inconstitucionalidade por 
omissão”.

Como ferramentas fundamentais 
do  cont ro le  ju r i sd ic iona l  da 
administração pública, Jessé apontou 
a efetividade dos princípios, o controle 
da discricionariedade e a motivação.

“Quaisquer que sejam os atos 
praticados pela administração, desde 
declaratórios até constitutivos, de 
preparatórios a decisórios, todos 
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Jessé Torres Pereira Júnior analisou métodos 
de interpretação do Direito brasileiro.

terão de ter uma base factual jurídica 
demonstrada, ou seja, aquele conjunto 
das razões de fato de direito que 
justificam a ação, a escolha, o agir ou 
não agir, agora ou depois. Os motivos 
não podem mais ficar somente nas 
cabeças dos gestores”, concluiu.

 Na seqüência, o diretor 
acadêmico de pós-graduação  e vice-
reitor de Docência e Convergência 
Européia  da  Univers idade de 
Salamanca, Nicolas Rodriguez Garcia, 
e o conselheiro do TCE/SC, Salomão 
Ribas Júnior, abordaram o tema 
“Corrupção: uma violação ao direito 
da cidadania”. 

Para Nicolas Garcia, “todos estamos 
de acordo que, com a globalização, as 
fronteiras fundamentais físicas caíram, 
ruptura que serviu para favorecer a 
livre circulação de serviços, de bens, 
de trabalhadores e também serviu de 
elemento possibilitador da prática de 
corrupção. Se estendeu ao âmbito do 
direito público com práticas no setor 
privado”.

Nicolas contou que na Espanha 
também foram apurados crimes 
de corrupção fundados no uso de 
recursos tecnológicos. “Esses grupos 
se aperfeiçoam e se infiltram no 
âmbito jurídico, fiscal, político e até 
legislativo, a que damos o conceito 
de ´captura do Estado´. E, apesar da 
proliferação de normas preventivas, 
estamos frente a níveis de impunidade 
absolutamente altos”. 

Segundo Nicolas, os paraísos 
fiscais são redutos e habitat natural de 
narcotraficantes, terroristas, traficantes 
de armas e evasores fiscais. “Países 
que se reputam mais limpos, menos 
corruptos, em vários casos são quem 
mais exportam corrupção. É o que 
chamo de países de dupla moral que, 
na verdade, são cúmplices; se amparam 
no segredo bancário e na ocultação de 
dados e, portanto, supõem-se freio na 
investigação e fiscalização”, disse.

Esperançoso, Nicolas acredita na 
eficácia da convenção das Nações 
Unidas contra a corrupção. “Estamos 
diante de uma conjuntura favorável 
a mudanças. Temos de confiar nessa 
matéria, mudar o comportamento dos 

servidores públicos e de operadores 
jurídicos. Reclama-se uma justiça 
diferente, efetiva.Temos o direito 
a um bom processo, justo, com 
todas as garantias de igualdade, 
proporcionalidade, e eficácia. Sobre 
julgamento criminal espera-se uma 
maior especialização, superação de 
uma autarquia com a participação 
ativa dos órgãos supra nacionais, e a 
utilização do direito penal não como 
única ratio, e sim, como última ratio. 
Mas é fundamental a vontade política 
de cada Estado”.

S e g u n d o  p a l e s t r a n t e  d o 
módulo, Salomão Ribas identificou 
a s  conseqüênc ias  soc ia i s  de 
administrações corruptas, e apontou a 
impunidade como o mais grave desafio. 
“A impunidade estimula o cidadão na 
descrença ao sistema, viola e fere de 
morte o direito da cidadania”.

“Sabemos que essa corrupção ocorre 
em nível de elaboração legislativa 
quando as leis perdem a perspectiva 
do interesse popular para atender a 
grupos de interesse econômico. A 
União mandou agora para o Congresso 
Nacional um dispositivo embutido 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
que muda, a partir de agora, a Lei de 
Licitações. No item Jogo de Planilhas, 
uma das questões mais complicadas 
em Obras Públicas, não precisarão 
mais constar os preços unitários, ou 
seja, será trocada apenas uma palavra: 
unitários por globais. Mas isso abre 
todo um cenário para existência de boa 
corrupção na contratação de obras”.

Salomão Ribas comentou os 
resultados obtidos por pesquisa da 
Revista Veja, realizada com  200 
pessoas.

“Noventa por cento consideram que 
políticos brasileiros agem pensando 
em benefício próprio; 82% consideram 
a classe política geral corrupta. Mais 
grave: 75% admitem que, se eleitos 
para cargo público, poderiam cair 
em tentação. Noventa e oito por 
cento afirmam que pessoas de suas 
relações já praticaram, pelo menos, 
um ato condenável como, por exemplo, 
suborno para se livrar de uma multa, 
atestado médico falso, e consumo 

de produtos piratas. Esse é outro 
problema: a gente tentar solução através 
da lei e não ter o rechaço popular para 
o mesmo tipo de prática”.

Mais  do que re ivindicar  a 
participação popular e arregimentar o 
apoio do jovem, Salomão Ribas observa 
que “quem fiscaliza tem o dever de 
cuidar para que as questões pontuais 
não afetem o sistema. Alienar-se traz 
por conseqüência ferimento frontal 
ao direito à cidadania e aos direitos 
consagrados na Constituição”.

Na mesa de encerramento dos 
debates, o professor de pós-graduação 
da EMERJ, UERJ e Fundação Getúlio 
Vargas, Melhim Namem Chalhub, e 
o Secretário de Administração Local, 
da Espanha, Enrique S. Goyanes, 
discutiram “Urbanismo e direito 
fundamental à propriedade”.

Crítico da realidade dos centros 
urbanos brasileiros, Melhim Chalhub 
observou: “com efeito, o processo de 
industrialização, a concentração 
dos assentamentos urbanos e a 
pacificação do consumo tornam cada 
vez mais nítido o significado social 
da propriedade, no sentido de que 
o uso da propriedade se submete 
ao interesse da coletividade em 
conformidade com sua finalidade 
econômica e social. Esse processo 
desordenado de ocupação do solo, 
aliado à inadequada aplicação de 
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Melhim Namem Chalhub, Henrique Goyanez e o Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes

novas tecnologias na exploração 
dos recursos naturais, contribui 
para inflar os centros urbanos e 
acelerar a degradação da natureza, 
deixando à mostra a proximidade 
de esgotamento de certos recursos 
essenciais à necessidade da vida”.

Segundo  Melh im,  a  par t i r 
da Constituição Federal de 88, 
o “proprietário” passou a dispor 
“de um espaço mais limitado do 
que aquele que lhe conferia a 
concepção individualista do direito 
de propriedade”. 

“A  ex a t a  c o m p r e e n s ã o  d o 
direito de propriedade contempla 
a harmonização de um direito 
subjetivo e da função social, aquele 
condicionado por esta, [...] políticas 
públicas visando  à distribuição e à 
exploração eqüitativa dos bens”.

Melhim lembrou que o artigo 30 
da Constituição atribui ao Município 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  a d e q u a d o 
ordenamento territorial mediante 
planejamento, controle de uso e 
parcelamento do solo. “A Cidade 
tem função social de propiciar 
condições razoáveis de habitação, 
trabalho e recreação aos contingentes 
populacionais. É no Estatuto da 
Cidade que se encontram as diretrizes 
gerais da política urbana, fixadas na 
Constituição”.  

Entretanto, conforme observação 
de Melhim, as políticas públicas 
de ordenamento do espaço, tanto 
na cidade quanto no campo, têm 

resultado mal-sucedidas.  Para 
enfrentar tais dificuldades, Melhim 
apontou a recente Lei nº 11124./05 
que inst i tuiu o Novo Sistema 
Nacional de Educação e Interesse 
Social, e definiu fontes de recursos 
orçamentários para custear moradias 
da população de baixa renda. 

“Essa legislação efetivamente 
pode abrir perspectivas para o futuro 
mas não supre a necessidade de 
urbanização e regularização fundiária 
nas velhas favelas e loteamentos já 
consolidados. O enfrentamento 
do problema exige articulação de 
elementos multidisciplinares e o 
mais amplo esforço de planejamento, 
envolvendo todas as esferas de poder 
e a sociedade civil”. Melhim também 
enfatizou a existência do projeto de 
lei, ainda em tramitação na Câmara, 
que atenderia à necessidade de 
regularização dos títulos na Cidade.

J á  o  p r o f e s s o r  d e  D i r e i t o 
Urbanístico Ambiental, Henrique 
Goianez, contou da experiência e 
estratégias espanholas de urbanismo, 
similares às metas brasileiras, apesar 
de diferentes características históricas 
e geográficas destes países.

“No direito brasileiro existe uma 
série de circunstâncias de parâmetros 
ou critérios pelos quais o solo deve ser 
declarado organizável. Mesma coisa 
ocorre na Espanha: alguns valores 
ambientais e fatores culturais devem 
ser protegidos. Para mim, dentre as 
diretrizes gerais da Constituição 

Espanhola, a fundamental é a adoção 
de padrões de produção e consumo 
de bens de serviços, expansão 
urbana compatível com os limites 
da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica. Outro ponto 
que considero importantíssimo é 
a valorização das características 
arquitetônicas das fachadas das 
edificações”. 

Tendência internacional do direito 
administrativo, Henrique reiterou a 
importância do princípio da motivação 
das decisões administrativas e 
o afastamento da arbitrariedade 
dos poderes públicos.“No direito 
espanhol, toda nova expansão urbana 
deve ceder ao Município porcentagem 
de terrenos destinados às áreas 
verdes, eixos viários e áreas livres. A 
lei também obriga que sejam cedidos 
espaços para construção de escolas e 
centros sanitários”.

M a s  H e n r i q u e  r e c o n h e c e 
as dificuldades decorrentes da 
intervenção administrativa no direito 
de uso da propriedade, polêmica 
ainda em evidência na Europa.

“Até  que  ponto  é  l í c i to  a 
administração pública convocar 
concursos para desapropriar o 
titular dos terrenos? Com certeza, 
as intervenções administrativas 
defendem interesses gerais; mas 
onde fica o limite entre amparados 
nas exigências da função social da 
propriedade e aquilo que pode e não 
pode ser feito?”. 



os dias 20 e 21 de agosto de 2008, 
foi  realizada na cidade de La Plata, 
Argentina, a 1ª Jornada de Direito 

Administrativo Comparado – Control de 
la Administracion Pública, patrocinada 
pelo Colégio D’Abogados – Departamento 
Judicial La Plata e Association Bonaerense 
de Derecho Administrativo – ABDA, 
sob coordenação científica do Professor 
Carlos Botassi. O evento, segundo Thiers 
Montebello, presidente do TCMRJ, deixou 
impressionada a comitiva brasileira pelo 
alto padrão dos conferencistas, pela 
atualidade dos temas discutidos e pela 
calorosa recepção dos organizadores 
e professores que, fiéis à temática 
proposta, estabeleceram relevante cotejo 
doutrinário e comparação jurisprudencial 
entre as realidades jurídicas dos países 
participantes.

Destacando significativamente o 
direito administrativo moderno e suas 
relações objetivas com o atual controle 
da administração pública, a jornada em 
La Plata foi programada para estabelecer 
intercambio com juristas fluminenses. 

A representação brasileira contou com a 
participação de expositores que discorreram 
sobre termos de grande atualidade e 
sobretudo questões ainda não assentadas 
no universo jurídico e cujas controvérsias 
foram significativamente mitigadas.

Participaram da jornada juristas do 
Uruguai, Argentina, Itália, Espanha e 
Brasil. A delegação do Brasil foi composta 
por Rodrigo Mascarenhas, subprocurador 
geral do Estado do Rio de Janeiro, pelos 
procuradores Marcos Juruena Villela 
Souto e Flávio de Araújo Willeman, da 
Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello, presidente do TCMRJ, 
Sérgio Aranha, Chefe de Gabinete, e 
Sergio Tadeu Sampaio Lopes, assessor da 
Presidência do TCMRJ.

MP de Contas discute perspectivas 
institucionais na Jornada de Direito 
Administrativo Comparado - La Plata
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Flávio Willeman, Eduardo B. Grinberg, Presidente do Tribunal de Contas de Buenos 
Aires, e Thiers Montebello

Procuradores do Estado do Rio: Rodrigo Mascarenhas, Flávio Willeman e Marcos Juruena
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Mesa de abertura do evento

Sergio Aranha e Thiers Montebello com participantes do evento

109 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008

presidente Thiers Montebello  
es teve  na  Univers idade 
d e  E x t r e m a d u r a ,  n a 

Espanha,  de  9  a  11  de  julho, 
participando da IX Edição dos 
Cursos Internacionais de Verão, 
cujo tema foi  “Financiación Local: 
Hacia la Segunda Descentralización  
Fiscal”.

O convite para proferir palestra 
sobre a  experiência brasi leira 
partiu do diretor da Universidade, 
professor Francisco Álvarez Arroyo, 
e do secretário, professor Emilio 
Aguas Alcalde. O presidente  Thiers, 
acompanhado do chefe de gabinete 
da Presidência, Sergio Aranha, do 
assessor da Presidência, Sergio 
Tadeu Sampaio Lopes e do secretário 
de Controle Externo, Marco Antonio 
Scovino, foi recebido pela professora 
Helena Manzano.

A  e x p o s i ç ã o  d e  T h i e r s 
Montebello foi no dia 10 de julho, 
sobre a tema Los presupuestos 
participativos em la experiência 
brasileña.

Orçamento Participativo:  
a experiência brasileira
O
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Thiers também fez parte de 
uma Mesa  Redonda  com E l ia 
Maria Blanco Barbero, Alcadesa 
de Plasencia; José Angel Calle 
G r a g e r a ,  A l c a d e  d e  M é r i d a ; 
Francisco Javier Fragoso Martinez, 
3º tenente Alcade de Badajoz e 

Consel de Economia Y Hacienda;  
Mariano Gallego Benito, Alcade de 
Don Benito y diputado em Cortes 
por  Badajoz;  Victoria  Eugenia 
Valle Nuñes, Viceinterventora da 
Excma Disputación de Cáceres, e 
Francisco Pedraja, catedrático de 
Hacienda Pública da Universidade 
de Extremadura.

Alguns exemplares da Revista 
TCMRJ  e  do livro de fotos Rio 
I n c o n f u n d í v e l  n º  2  f o r a m 
distribuídos aos presentes. 

Pa r t i c i p a r a m  d o  e v e n t o 
advogados, universitários, agentes 
de controle público, alcaides e 
autoridades locais.

Após  o  curso ,  a  de legação 
b r a s i l e i r a  a p r o v e i t o u  a 
o p o r t u n i d a d e  p a r a  v i s i t a r  o 
Tribunal de Contas de Portugal 
onde, pessoalmente e do ministro 
Luciano Brandão, agradeceram a 
atenção dada à família do ministro 
Adhemar Ghisi, quando o mesmo 
faleceu em Lisboa, no dia 2 de 
julho último, durante viagem com 
a família.
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ustiça Federal e os Tribunais 
de Contas” foi o tema do 
evento realizado, dentro 
do Programa de Estudos 

Av a n ç a d o s ,  p e l a  E s c o l a  d a 
Magistratura Regional Federal da 
2ª Região – EMARF e o Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, dia 06 de junho, no 
Auditório do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região. Na ocasião 
foram apresentadas quatro palestras 
para uma platéia composta por 
desembargadores, juízes federais, 
servidores e estudantes.  

A mesa de abertura foi composta 
pelo  d i re tor-gera l  da  EMARF, 
desembargador André Fontes, pelo 
desembargador Joaquim Castro 

EMARF e TCMRJ realizam evento 
em parceria

Aguiar, presidente do TRF-2ª Região, 
pelo presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, pelo juiz federal José 
Arthur Diniz Borges, coordenador do 
evento, e pelo ministro do Tribunal 
de Contas da União, Benjamin 
Zymler.  

Primeiro palestrante, o ministro 
do Tribunal de Contas da União, 
Benjamin Zymler falou em sua 
apresentação - “Poder geral de cautela 
do Tribunal de Contas – suspensão 
de contratos administrativos em 
andamento” -  sobre o controle 
externo exercido pelo TCU e o 
exercício do poder geral de cautela, 
o que é, segundo o ministro, “o mais 
atual no âmbito do controle externo, 
que é exatamente a capacidade que 

o Tribunal de Contas tem de expedir 
medidas cautelares, paralisando 
licitações e contratos, mesmo que 
de forma cautelar”.

Z y m l e r  c o n s i d e r a  q u e  “ a 
real ização do controle  prévio 
deve ser vista com reservas, pois a 
atividade controladora pressupõe 
o exame de algo já feito. Logo, 
sendo prévio, o controle tende a 
desnaturar-se. Ademais, não se 
pode substituir o administrador 
pelo controlador. Ao fiscalizar 
procedimentos, o controle prévio, 
muitas vezes, torna-se inevitável. 
Afinal, ao impugnar determinado 
ato,  se f inda por f iscalizar  os 
subseqüentes”.

O ministro do TCU afirma que o 

“J
 Juiz federal José Arthur Diniz Borges, Thiers Montebello, Desembargador Joaquim Castro Aguiar, Desembargador André Fontes e  Ministro 
do TCU, Benjamin Zymler



111 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008

poder geral de cautela “visa resguardar 
a efetividade das deliberações finais 
do Tribunal e neutralizar situações 
de lesividade ao erário. (...) O TCU 
não tem se furtado em determinar 
a suspensão cautelar de contratos 
quando necessária. Não obstante, 
merece destaque, a ação adotada 
quando se verificam indícios de 
sobrepreço ou superfaturamento 
em contratos vigentes,  Nestes 
casos o TCU, visando resguardar o 
interesse público consubstanciado 
na consecução do objeto,  tem 
determinado  caute larmente  a 
suspensão de pagamento da quantia 
impugnada na razão dos sobrepreços 
apurados nos contratos”, conclui.

A seguir o Procurador-Geral em 
Exercício do Ministério Público 
junto  ao  TCU,  Paulo  Bugar in 
tratou em sua exposição sobre a 
“Súmula Vinculante nº 3 do STF – 
Procedimentalização no âmbito do 
Tribunal de Contas da União” e seu 
alcance:

“O entendimento inicial  no 
âmbito do TCU é que a Súmula 
V i n c u l a n t e  n º  3  a l c a n ç a , 
e s p e c i f i c a m e n t e ,  o s  a t o s  d o 
Tribunal praticados no âmbito da  
sua competência de apreciar para 
legalidade os atos de admissão, 
concessões, funções e reformas, 
perpetuando-se os atos de ação 
inicial. No momento em que os atos 
são praticados no âmbito de seus 
respectivos órgãos e posteriormente 
são encaminhados ao TCU para 
o  a p e r f e i ç o a m e n t o ,  u m a  v e z 
que se considera que o ato de 
aposentação, pensão e de reforma 
são atos complexos,  que só se 
aperfeiçoam com a manifestação de 
vontade de duas instâncias, de dois 
órgãos independentes, então, no 
momento em que é praticado o ato 
de  aposentadoria, o ato é publicado 
e passa a ter eficácia, passa por 
todos os efeitos jurídicos, ele se 
submete ao seu aperfeiçoamento 
com a apreciação do TCU e seu 
registro. A partir daí o ato está 
perfeito. Nessa fase inicial em 
que o ato é baixado ou publicado 

não se fala da necessidade de 
contraditório. (...) Na concessão 
inicial temos uma relação apenas 
entre o órgão de controle e o órgão 
responsável pelo ato, sem que haja 
a participação de um  terceiro 
beneficiário interessado no ato”, 
considerou Bugarin.

Após o intervalo para almoço, 
o ministro de Estado do Controle 
e da Transparência, Jorge Hage 
Sobrinho falou sobre “A efetividade 
da Controladoria Geral da União 
diante da constatação dos atos 
de improbidade administrativa”. 
Presidiu a mesa o Diretor de Foro da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
juiz federal Mauro Costa Braga.

O  M i n i s t r o  H a g e ,  e m  s u a 
exposição,  falou das atribuições 
da Controladoria Geral da União 
– CGU, sua base legal, a estrutura 
da Instituição, seu organograma e a 
distribuição geográfica do pessoal, 
que são 1134 servidores.

O ministro apresentou as áreas de 
atuação da  CGU: Controle Interno, 
Correição, Combate à Corrupção 
e a Ouvidoria. E também como a 
Controladoria toma conhecimento 
das improbidades, por meio do 
COAF – que é o Conselho de Controle 

Desembargador Castro Aguiar, entre os conselheiros Antonio Carlos Flores de Moraes e Thiers 
Montebello, com a placa oferecida pelo TCMRJ  alusiva à realização  conjunta do evento

das Atividades  Financeiras, órgão 
vinculado ao Ministério da Fazenda; 
da Imprensa – uma das principais 
fontes de deflagração das auditorias; 
Representações – Ministério Público, 
autoridades, poder Executivo e 
parlamentares; e através de denúncias 
do cidadão. São recebidas, em média, 
6.000 denúncias –ano, falou.

E n t r e  a s  p r o v i d ê n c i a s 
que são tomadas pela CGU, o 
Ministro destacou as auditorias 
e  f iscal izações ,  a  s indicância 
patrimonial, os PADS – processos 
administrativos disciplinares e a 
apuração de idoneidade de empresas 
e contratados. 

Concluindo, Jorge Hage falou 
também das principais ações em 
prevenção, e dos obstáculos de 
caráter jurídico encontrados.

E n c e r r a n d o  o  e v e n t o ,  o 
conselheiro Salomão Ribas, do TCE/
SC e presidente do Instituto Rui 
Barbosa abordou o tema  “Restituição 
de valores pecuniários recebidos 
de boa-fé, nova interpretação na 
jurisprudência do TCU Súmula 
no  249 /TCU” .  Sa lomão  R ibas 
apresentou diversos exemplos e 
respondeu a questões formuladas 
pelos participantes. 
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Ronaldo,

Certa vez, lendo Rubem Alves, aprendi em um de seus contos que: “Ostra feliz não faz pérola”. Diz esse 
extraordinário contador de estórias, nessa estória, que a ostra mais cobiçada não é aquela que canta feliz no fundo 
do mar, mas aquela que lhe tendo um grão de areia a lhe apertar a carne, canta, ainda que em solo melódico triste. 
Sabe a ostra que não poderá se livrar do grão de areia, mas para se livrar da dor que esse grão lhe provoca, envolve-o 
com uma substância lisa, brilhante e redonda, e isso, ao final, se transforma numa pérola.

Se isso é verdade para as ostras, também é verdade para os seres humanos. Se fossemos ostras, não seríamos 
capazes de reconhecer em ninguém que, vivendo no seu mundinho fechado, egoísta e confortável pudesse construir 
pérolas capazes de fazer exemplo a ser seguido pela humanidade. Ninguém cresce senão pelo sofrimento. Foi 
assim que o cristianismo surgiu. Foi assim que Ghandi liderou a Índia, que Moises libertou seu povo no Egito, que 
Bethoven se tornou um gênio da música. A história favorece minha teoria. 

É verdade também que, diferentemente das ostras, cada homem pode produzir o tamanho de sua pérola na 
medida de seu comprometimento com a mudança, e isso independe do tamanho da dor. Cristo, na minha opinião, 
produziu a maior de todas as pérolas já cobiçadas pela humanidade: O AMOR AO PRÓXIMO!

E por que te digo isso? Porque lendo esse conto, me vi emocionalmente tentado a te dizer hoje, o que em outras 
palavras já disse antes. Não são loas em virtude de tua aposentadoria nesse Tribunal. Quando o assunto é amizade, 
não sou dado à pieguice, procuro ser sincero.

E é por isso Ronaldo, que conhecendo um pouco da tua história de vida, sei das dores do menino pobre que 
crescendo, perdeu o pai, e que crescido e pai, cedo perdeu um filho. Essa talvez a maior dor do mundo!

P
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Abracom homenageia presidente do TCM/PA

romovida pela Associação 
Brasileira dos Tribunais de 
Contas - Abracom, foi realizada, 

em sessão especial, dia 16 de junho, no 
auditório do TCM/PA, em Belém, uma 
homenagem ao conselheiro Ronaldo 
Passarinho, presidente daquele órgão, 
pelos relevantes serviços prestados ao 
Pará, em função de sua aposentadoria 
compulsória.

A sessão foi presidida pelo 

presidente da Abracom, Francisco de 
Souza Andrade Netto, e contou com 
a participação do vice-presidente da 
Atricon, Luiz Sérgio Gadelha e do vice-
presidente do Instituto Rui Barbosa, 
Thiers Montebello.

Durante a sessão, que repassou 
toda a vida do Conselheiro desde seu 
início, como advogado, administrador 
e político, até  conselheiro e presidente 
do TCM/PA, diversas pessoas se 

pronunciaram. A manifestação 
mais emocionada, porém, foi a do 
conselheiro Daniel Lavareda, que 
reproduzimos abaixo.

Reconhecido por suas ações de 
cunho social e pela luta em favor das 
Cortes de Contas como instrumento 
de controle das contas públicas, 
o conselheiro Ronaldo Passarinho 
recebeu uma placa da Abracom, e uma 
medalha, homenagem do TCMRJ.

Conselheiro Luiz Sergio Gadelha, conselheiro Lauro Sabbá, do TCE/PA,  o homenageado, Ronaldo Passarinho, Francisco Netto, deputado 
Joaquim Passarinho, Elisabeth Salame da Silva, procuradora do Ministério Público  junto ao TCE/PA e Thiers Montebello.



Nietzsche um dia se perguntou porque os gregos, sendo dominados pelo sentimento trágico da vida, não 
sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou é a mesma que encontro em ti. Eles não se entregaram 
ao pessimismo porque foram capazes de transformar a dor em beleza. Como as pérolas.A beleza não elimina a 
tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta. Mas 
ela não cria. Não produz pérolas.São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. 

Nesse teu canto triste Ronaldo, cresceu o advogado combativo, capaz de lutar pelas injustiças sociais e, 
principalmente, pelo estado democrático de direito; brilhou o parlamentar, cinco vezes reconduzido pelo povo 
do Pará à Assembléia Legislativa, para representar seus interesses e, numa delas com a maior votação dada até 
hoje proporcionalmente a um Deputado, o que o fez nos seus mandatos com responsabilidade e ética; surgiu 
enfim, o Conselheiro com quem convivo por mais de uma década. Primeiro como servidor dessa casa, depois e 
mais amiúde, como par, com quem aprendi, dentre outras lições, a de que um homem para ser um Conselheiro 
deve ter, antes de tudo, um comportamento sereno, altivo e equilibrado para ser digno da função para qual foi 
escolhido.

Como Conselheiro, por seus méritos, fostes reconduzido três vezes à presidência da Casa. Interiorizastes 
ainda mais o Tribunal reciclando uma centena de milhares de servidores municipais por meio de cursos e 
palestras; dinamizastes e aperfeiçoastes os meios de controle externo; arregimentastes parceiros, por meio de 
Convênios, para o exercício fiscalizatório dos gastos públicos, mas tudo isso não se iguala ao teu maior feito: a 
Humanização desse Tribunal.

Digo isso com grau de julgamento de quem conviveu nessa Casa desde o seu nascimento e ter tido a honra 
de privar, senão da amizade, mas com certeza, do respeito de todos os Conselheiros que por aqui passaram e 
por aqui estão desde Egídio Sales a José Carlos Araújo. Costumo brincar entre os meus próximos que, como 
Benjamin dessa Casa, denominação que se concede ao mais jovem membro de uma associação, numa alusão 
bíblica ao filho mais novo de Jacó e Raquel, estou mais para Matusalém.

E digo isso porque, antes do Ronaldo, não existia um embrião sequer de ações concretas voltadas à dor do 
próximo. O Tribunal como Instituição capaz de promover justiça social por meio da solidariedade era uma “ostra 
feliz” e assim cantava sua canção monocórdia de tão somente exercer seu papel constitucional.

Mas você, Ronaldo, com a sensibilidade d´alma percebeu que o Tribunal não é só isso. O Tribunal é 
também composto de gente, companheiros de luta, servidores públicos como você e eu, do mais simples ao 
mais graduado, e a todos esses Ronaldo, não faltou de você a mão amiga, o abraço sincero, o ouvido paciente 
do Presidente e Conselheiro Ronaldo Passarinho. Um exemplo de humildade e magnitude que só os grandes 
líderes sabem exercer.

Foi com o seu espírito cristão de formação Salesiana que se instituiram grupos de evangelização nesse 
Tribunal, e esse trabalho que embrionariamente foi seu e hoje está difundido no espírito de cada servidor, fez e 
continua fazendo maravilhas para minorar a dor dos que mais necessitam em nossa comunidade.

Mas permita-me Ronaldo, dentre todos esses feitos, o que mais me sensibilizou foi o convênio que o 
Tribunal mantém até hoje, com vista a reinserir no contexto social os meninos e meninas da FUNCAP. Nesse 
gesto tão pequeno para instituição, mas tão significativo de responsabilidade social, houve o sopro de Deus na 
tua consciência para que aqui nessa Casa nós resgatássemos nesses jovens a esperança de um futuro melhor, 
abalados que foram na sua fé pelas vicissitudes da vida. Vejo no olho de cada adolescente um olhar do André, 
um irmão que não conheci, mas que sempre amei, porque ele continua a nos ensinar até hoje o verdadeiro valor 
da vida! Pérolas, pérolas, pérolas. 

É por isso que hoje, às vésperas de deixar a vida pública do qual magnificamente prestastes relevantes 
serviços, é que de público gostaria de agradecer, em nome dos servidores do TCM, bem como, dos Conselheiros, 
mas também, permita-me, em nome de minha família, e, em especial, em nome de meu pai Luiz Daniel Lavareda 
Reis, homem a quem tu e teu tio conheceram muito bem, por tudo que fizeste de bom ao povo do Pará e, em 
especial, ao Tribunal de Contas dos Municípios.

E é por isso Ronaldo, que quando lembro e retrato, com muita justiça, alguns de teus feitos, lembro de Mario 
Quintana, para te dizer e registrar que na história do Pará e desse Tribunal, que nesse ano completa 25 anos de 
existência, muitos passaram e muitos passarão, você Ronaldo... Passarinho.

Muito obrigado! 

113 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008



O

O

A

114 setembro 2008 - n. 39      Revista TCMRJ   

re
gi

st
ro Parecer Prévio é aprovado 

por unanimidade
Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro emitiu parecer prévio favorável à 
aprovação das Contas de Gestão do Prefeito César 

Maia, exercício de 2007, em Sessão realizada no dia 2 
de julho de 2008, na Sala das Sessões Ministro Luciano 
Brandão.

Em minuciosa análise, a Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD registrou que, das recomendações 
referentes às Contas do exercício anterior – 2006 – 
somente 17,14% foram acatadas, 11,43% demandam 
análise futura, e 71,43% não foram atendidas.

O Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães 
acolheu e incluiu  em seu parecer as cinco ressalvas, 
quarenta recomendações, quatro alertas e quatro 
sugestões apontadas pela CAD, entendendo que as 
imperfeições detectadas não prejudicaram o exame das 
Contas. O Plenário aprovou, por unanimidade.

O prefeito Cesar Maia, pelo Decreto nº 29584 (ao 
lado), dá conhecimento do Parecer Prévio aos órgãos 
da Administração Municipal, determinando que as 
recomendações indicadas sejam tratadas como objetivos 
pelos ordenadores de receita e despesa de cada área.

Posse na ABLJ
m i n i s t r o 
Lu i z  Fu x , 
do Superior 

Tribunal de Justiça 
(STJ), eleito em 
maio deste  ano 
p a r a  o c u p a r  a 
c a d e i r a  3 2  d a 
A c a d e m i a  B r a s i l e i r a  d e  
Letras Jurídicas – ABLJ –  instituição 
que representa as maiores autoridades 
no campo das letras do Direito  
no país –, tomou posse como membro 
titular no dia 2 de setembro, em solenidade 
realizada na sede da associação, no Rio 
de Janeiro. Na ocasião, Fux foi saudado 
pelo acadêmico José Carlos Barbosa 
Moreira.

O ministro Fux é integrante  do STJ  
desde 2001, e atualmente compõe a  
Primeira Turma, a Primeira Seção e a 
Corte Especial.

Associação dos Procuradores – APERJ – promoveu seu encontro  
anual no dia 5 de setembro de 2008 no Hotel Portobello, em 
Mangaratiba, que contou com a presença do Secretário Estadual 

de Segurança Pública, José Mariano Beltrame que expôs sobre op 
controle da violência no RJ. Thiers Montebello foi convidado pela APERJ 
por integrar o quadro associativo na qualidade de associado “honoris 
causa”. Na foto, participantes da mesa: Thiers Montebello, Lucia 
Lea Guimarâes Tavares, Regis Velasco Fichtner Pereira, José Mariano 
Beltrame e Leonardo Espíndola.

APERJ
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elo terceiro ano consecutivo, o Coral 
do TCMRJ é convidado a participar do 
programa “Música no Museu”.

O Coral, que conta com a direção musical 
de Zeca Rodrigues e Gláucia Henriques, se 
apresentou, em 23 de junho, na Biblioteca 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, e em 30 de 
junho, no Espaço Furnas Cultural (foto).

No repertório, “Sapato Velho”, de Mu, 
Cláudio Nucci e Ricardo Tapajós; “Se Acaso Você 
Chegasse”, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto 
Martins; “É Preciso Saber Viver”, de Roberto 
e Erasmo Carlos; “Isso Aqui o Que É”, de Ary 
Barroso;  “Waze” de Tom Jobim, entre outras.

Coral do TCMRJ participa do “Música 
no Museu”

P

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos  
– IPP lançou, dia 2 de setembro, no Palácio 
da Cidade, o livro: Rio: Próximos 100 anos – 

Aquecimento Global e a Cidade, fruto do Seminário do 
mesmo nome realizado em outubro de 2007, pela Prefeitura 
do Rio, no qual foram abordados os impactos da mudança 
global do clima na cidade e suas conseqüências, como a  
elevação do nível do mar, os eventos climáticos extremos 
e as conseqüências sobre a saúde, entre outros.

No livro são apresentadas diversas sugestões de ações 
para amenizar os possíveis impactos das mudanças globais 
no Rio de Janeiro, nas próximas décadas, baseadas em 
estudos articulados com o quadro técnico da Prefeitura.

Na  foto, o presidente do IPP, Sergio Besserman Vianna 
com o presidente Thiers Montebello.

IPP lança livro sobre 
aquecimento global

O

ublicado por 
meio da Lei 
de Incentivo à 

Cultura, do Ministério 
da Cultura, o livro 
“Uma Trajetória de 
Vida – a saga de um 
imigrante português”, 
escrito por Carlos 
Eduardo Boiteux de 
Almeida, mostra a 
importância da vida do 
imigrante português 
na construção do 
Bras i l ,  sobretudo 
da cidade do Rio de 
Janeiro.

Livro comemora 200 
anos da vinda da 
Família Real

P

Segundo o autor, seu livro busca, “pela observação da 
trajetória de um laborioso e audaz imigrante, apresentar um 
exemplo positivo para as gerações vindouras, especialmente 
nesta época de enfraquecimento dos valores sociais, 
religiosos e culturais”.

O livro “Uma Trajetória de Vida – a saga de um imigrante 
português” se soma aos demais produtos e iniciativas 
culturais em homenagem aos 200 anos da vinda da Família 
Real ao Brasil. 



Instituto dos Magistrados do 
Brasil ,  dando continuidade 
à campanha que iniciou em 

1997 com o objet ivo de expandir 
a l é m  d o s  d e s f i l e s  m i l i t a r e s  a s 
comemorações da Semana da Pátria, 
real izou,  no dia  15 de  setembro, 
n o  J o c ke y  C l u b  B r a s i l e i r o ,  u m a 
recepção para comemoração do Dia 
da Independência, entendendo que 
este dia representa a data máxima 
da Nação.

N a  o c a s i ã o ,  o  I M B  p r e s t o u , 
também, homenagens aos 200 anos 
da chegada da Família Real, 100 anos 
da Imigração Japonesa, 100 anos da 
morte de Machado de Assis e 50 anos 
da Bossa Nova.

IMB comemora 
Independência 
do Brasil
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Conselheiro Francisco 
de Souza Andrade 
Netto, corregedor do 

TCM/BA, foi reeleito para 
ocupar o cargo de presidente 
da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas 
– Abracom, para o biênio 
2008-2010. Para as vice-
presidências foram eleitos 
os conselheiros Raimundo 
José de Almeida Moreira, 
presidente do TCM/BA; 
Luiz Sergio Gadelha Vieira, 
do TCM/CE; Jossivani de 
Oliveira, do TCM/GO; Aloísio 
Augusto Lopes Chaves, do 
TCM/PA; Thiers Montebello, 
do TCMRJ, e Eurípedes Sales, 
do TCM/SP.

Reeleito presidente da Abracom

Conselheiros Raimundo José Almeida Moreira, do TCM/BA, Paulo Ernani Miranda Ortegal, TCM/GO, 
Antonio Carlos Caruso, TCM/SP, Jossivani de Oliveira, TCM/GO, Thiers Vianna Montebello, TCMRJ, 
Francisco de Souza Andrade Netto, TCM/BA, Edson Simões,TCM/SP,Luiz Sergio Gadelha Vieira, TCM/
CE e Eurípedes Sales, TCM/SP

O

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e a 
Fundação Getúlio Vargas – FGV celebraram convênio para 
a organização e realização de dois seminários.   

 Os eventos serão realizados nos dias 12, 13 e 14 de novembro, 
no Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa e terão como títulos 
“Brasil: 200 Anos de Estado, 200 Anos de Administração Pública” e 
“Rio de Janeiro: Uma Cidade, Muitas Capitais”. 

Na foto, Frederico Lustosa, Bianor Scelza Cavalcanti, Thiers 
Montebello, José Almino de Alencar e Fuad Zamot.

TCMRJ e FGV 
celebram convênio

O

O
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or iniciativa da Presidência do TCMRJ, os candidatos 
a Prefeito do Rio de Janeiro nas eleições de 2008 
foram convidados para apresentação de um Painel, 

organizado pela Secretaria de Controle Externo, sobre o 
entendimento do TCMRJ acerca dos principais aspectos 
orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais 
inerentes ao Município do Rio de Janeiro.

Para garantir o caráter absolutamente imparcial da 
proposta, foi condição imposta pela Presidência que 
o conteúdo e a dinâmica das apresentações fossem 
rigorosamente iguais para todos os candidatos.

Assim, as apresentações do Painel foram precedidas de 
uma explanação geral, por parte do Diretor da Secretaria de 
Controle Externo e, a seguir, de acordo com a especialização 
de cada Inspetoria/Coordenadoria, os temas abordados 
foram: Aspectos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais 
(CAD), Obras e Urbanismo (2ª IGE), Educação e Assistência 
Social (3ª IGE), Saúde e Esporte (4ª IGE), Meio Ambiente 
e Transporte (6ª IGE). Cada uma das IGEs/CAD procurou, 
em suas apresentações, destacar as questões operacionais 
observadas nas inspeções, auditorias e visitas técnicas 
realizadas em 2007.

Após cada palestra, a Presidência deste Tribunal 
ofereceu a cada um dos candidatos um CD com os dados 
apresentados.

TCMRJ recebe candidatos a Prefeitura do Rio

P

As apresentações foram realizadas nas seguintes datas:

31/03 - Fernando Gabeira

07/04 - Jandira Feghali

13/05 - Solange Amaral

26/06 - Marcelo Crivella

15/07 - Eduardo Paes

30/06 - Filipe Pereira

15/07 - Paulo Ramos

24/07 - Chico Alencar

04/08 - Alessandro Molon
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epresentantes da maioria dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
estiveram em Florianópolis, nos 

dias 18 e 19 de setembro, participando 
do Encontro Nacional e Assembléia Geral 
do Instituto Rui Barbosa,  para discutir 
assuntos relativos ao aperfeiçoamento 
das ações de controle externo previstas no 
Programa de Modernização do Controle 
Externo dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios (PROMOEX).

Constou da programação do primeiro 
dia a apresentação do Portal e Rede 
dos Tribunais de Contas. Os dois 
instrumentos têm como objetivo promover 
a transparência dos atos da administração 
pública em apoio ao controle social, e 
integrar as atividades de fiscalização. O 
Portal e a Rede também deverão aprimorar 
a comunicação com os servidores, e 
disponibilizar, aos jurisdicionados 
e à sociedade, informações sobre os 
Tribunais.

Pr imeiro produto nacional 
desenvolvido durante a implantação da 
primeira etapa do Promoex, o Portal e 
a Rede estão sob a responsabilidade do 
Instituto Rui Barbosa. 

Na seqüência, o presidente do TCE/
BA, Manoel Castro, apresentou outra 
ação prioritária do Promoex: a auditoria 
operacional piloto que está sendo realizada 
na área da educação, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. Os Aspectos 
Institucionais dos Tribunais de Contas 
também foram discutidos.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina 

IRB realiza Encontro Nacional e 
Assembléia Geral em Santa Catarina

aproveitou a ocasião para apresentar um 
aplicativo desenvolvido em parceria com 
a Microsoft que permite a assinatura de 
diversos documentos ao mesmo tempo.      
Também foram debatidos os “Aspectos 
da Harmonização de Conceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, pelo corregedor 
do TCM/CE, Luís Sérgio Gadelha Vieira, 
e o “Sistema de Fiscalização de Obras 
Pública (GEO-Obras)”, utilizando o GPS, 
pelo presidente do TCE /MT, Antônio 
Joaquim.

Em reconhecimento ao apoio às 
atividades do Instituto Rui Barbosa, 
a Diretoria do IRB homenageou os 
conselheiros José Carlos Pacheco, 
presidente do TCE/SC, Victor Faccioni, 
presidente da Atricon, Luiz Sérgio 
Gadelha Vieira, coordenador Atricon 
e IRB junto ao Promoex, Thiers Viana 
Montebello, presidente do TCM/RJ, 
e Francisco Souza Andrade Netto, 
presidente da Abracom, e os Membros 
do Grupo Técnico do Promoex, Cláudio 
Cherem de Abreu, do TCE/SC, Luiz 
Genédio Mendes Jorge, do TC/DF, 
e Luiz Mário Vieira, do TCM/CE. 

Eleição e posse da nova Diretoria
O presidente Salomão Ribas Júnior 

foi reeleito por unanimidade para o 
Biênio 2008-2010. A atual diretoria 
foi mantida.

O Conselheiro Thiers Vianna 
Montebello permanece 1º Vice-
Presidente de Relações Internacionais.

Manoel Castro, presidente do TCE/BA, Thiers Montebello entre Raimundo José Michiles, 
presidente do TCE/AM, e Carlos Pinna, conselheiro do TCE/SE 

R

Francisco Netto, presidente da ABRACOM, e desembargador Amaral e Souza, vice-
presidente da Associação Nacional dos Desembargadores – ANDES

Abertura do evento



Visitas ao TCMRJ
Junho.2008

Dia 2 - Desembargador Luiz 
Eduardo Guimarães Rabello

Dia 5 -  
Desembargador 
Joaquim Alves 
de Brito e juiz 
Adolpho Corrêa 
de Andrade  
Júnior 

Dia 9 -  Deputado 
Paulo Ramos 

Dia 18 - Dra. Roseli Nalin, 
juíza de Direito

119 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008



Dia 1 -  Thiers 
Montebello 
com Frederick 
Z. Burrowes, 
Dárcio Augusto 
Chaves Faria, 
Andrea Veloso 
Correia e Leo 
Pedrosa Griggi, 
procuradores 
do município

Dia 2 -  Delegado 
Ricardo Martins, 
subchefe da Polícia 
Civil 

Dia 3 -  Marco Antonio 
Scovino, diretor da  Secretaria 
de Controle Externo, Thiers 
Montebello, Wagner Victer, 
presidente da CEDAE, 
procurador  Leonardo 
Espíndola, Conselheiro José 
de Moraes e Marco Antonio F. 
Abreu

Dia 18 – Conselheiro 
Lucival Fernandes TCE/RO

Julho.2008
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Dia 15  - Cláudio 
Sancho Mônica, 
coordenador 
da CAD, Thiers 
Montebello e 
Vereador Luiz 
Humberto

Dia 17 -  Juiz Marcius 
Ferreira da Costa

Dia 21 -  Luiz Henrique 
Bahia, diretor da Faculdade 
de Direito da UERJ

Dia 30 -  Delegado Ronald Mendes Coelho
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Agosto.2008

Dia 30 – Delegado 
Marcos Alexandre Reimão 

Dia 6 -  Vereadora Patrícia Amorim e sua assessora Cristina Lobo com Thiers Montebello e Marco 
Antonio Scovino

Dia 4 -  Vereadora Silvia Pontes
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Dia 7 -  Desembargador 
Bento Ferolla e o 
promotor de Justiça 
Bruno Ferolla

Dia 11 -  Dr. Paulo 
Sérgio Rangel do 
Nascimento, Promotor 
de Justiça do 2o Tribunal 
do Júri

Dia 1  -  Reinaldo Braga, Subsecretário Municipal de Saúde, Jacob Kligerman, Secretário Municipal 
de Saúde entre Thiers Montebello e o conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes

Setembro.2008
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Dia 22 –  Thiers 
Montebello entre 
os delegados 
federais Giovani 
Azevedo e Victor 
Poubel

Dia 17 - Secretário 
de Governo 
Marcelino Antonio 
D’Almeida entre o 
assessor, padre Max 
e o professor Moacir 
Bastos, com Thiers 
Montebello

Dia 15 –  Horacio de 
Almeida Amaral, 
do TCE/RJ

Dia 10 - 
Desembargador 
Marco Aurélio 
Bellizze  de Oliveira
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Dia 24 –Alexandre 
Brandão, Procurador 
do Município do RJ

Dia 24 –  Advogado Michel Assef e o delegado Antonio Carlos A. Rocha, ao centro, entre o Procurador 
Flavio Willeman, Conselheiro José  Moraes, Thiers Montebello e Sergio Aranha, Chefe de Gabinete, Cid 
Montebello e Sergio Tadeu Sampaio Lopes, Assessor da Presidência 

Dia 26  -  Juiz 
federal Theóphilo 
Antonio Miguel

125 Revista TCMRJ    n. 39 - setembro 2008



126 setembro 2008 - n. 39    Revista TCMRJ   

vo
to

s INSPEÇÃO ORDINÁRIA

Manutenção da Diligência e 
quando do retorno elaboração de 
relatório de modo a analisar  eficácia 
e eficiência do referido convênio.

Versa o presente do Relatório 
referente a Inspeção Ordinária realizada 
pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS em cumprimento ao 
calendário de Inspeções Ordinárias 
para o exercício de 2005 aprovada 
por esta Corte na Sessão Plenária 
de 24.01.2005, objetivando avaliar 
a execução dos seguintes Contratos 
e Convênios celebrados entre: a)  
CIESZO e a SMS,  b) fornecimento 
de Gases medicinais as unidades de 
saúde do município, Implantação,  c) 
Implantação do Cartão SUS e, d) em 
atendimento as determinações contidas 
no Voto nº 325/2005 referente ao 
Processo nº 40/006.379/2004. 

Retorna o presente processo da 
diligência designada na 11ª sessão 
ordinária de 20.02.2006 quando 
ficou assentado que a Jurisdicionada 
encaminhasse a esta Corte:  

a) CONVÊNIO SMS X CIESZO
01) Elementos de informação 

contidos no artigo 166 da Lei nº 
8.666/93;

02) Esclarecimentos referentes 
às questões propostas no Item 7.1 de 
fls. 68/69, relacionados aos imóveis 
destinados ao Programa Saúde da 
Família;

03) Esclarecimentos referentes às 
questões propostas no  Item 7.2 de 

Conselheiro-Relator: Antonio Carlos  Flores de Moraes
Processo nº 40/005.055/2005  
Sessão Plenária de 16.04.2008

Julho de 2008 – SMS 

fls. 70/72, relacionados ao sistema de 
informática desenvolvido para a gestão 
do Programa Saúde da Família;

04) Esclarecimentos referente às 
questões propostas no  Item 7.3 de 
fls.72, relacionados aos repasses totais 
efetuados ao CIESZO.

A decisão plenária assentou, ainda, 
que cópia de inteiro teor do Relatório e 
voto fosse encaminhada a Controladoria 
Geral do Município, para que o órgão 
de Controle Interno remetesse para 
análise Relatório de Auditoria contendo 
a prestação de contas do referido 
convênio, especialmente no que se 
refere aos acordos celebrados para o 
desenvolvimento de ações voltadas 
para a área da saúde.  

b) FORNECIMENTO DE GASES 
MEDICINAIS ÀS UNIDADES DA REDE 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

01) Esclarecimento referente às 
questões propostas no item 7.4 de fls. 
72/73.   

c) IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO DO SUS
01) Prestasse esclarecimentos 

quanto às questões formuladas no item 
7.5 de fls. 73/74, além de encaminhar 
a prestação de contas respectiva 
acompanhada dos elementos de 
informação contidos no artigo 116 da 
Lei nº 8.666/93. 

Por fim, foi assentado que, após 
o retorno da diligência, a 4ª IGE em 
conjunto com a CAD examinassem 

os documentos de modo a elaborar  
relatório e demonstrativos do resumo 
das despesas com indicação das fontes 
de pagamento. 

Após o retorno da referida 
diligência a 4ª IGE, às fls. 188/198, 
analisa a manifestação de resposta da 
Jurisdicionada. Os questionamentos 
relacionados ao Convênio SMS x 
CIESZO, às fls. 68/69, referente à 
locação e à reforma para adequação de 
vários imóveis destinados ao Programa 
Saúde da Família, objeto do item 7.1 da 
Inspeção (subitens I a XII), a diligência 
restou parcialmente cumprida.  

Isto porque, para os subitens I a VII 
e IX, que envolvem orçamento de obras, 
bem como para o subitem XI, referente 
à indagação acerca da existência 
ou não de algum procedimento de 
desapropriação em andamento para 
os imóveis alugados, não houve 
justificativa detalhada para cada um 
dos imóveis individualizados na 
Inspeção. Ao contrário, a justificativa 
encaminhada, às fls. 170, foi genérica. 
Segundo a Sra. Luciene Ardente, 
Assessora de Engenharia e Obras da 
SMS, aquela Secretaria nunca teve 
acesso aos orçamentos das obras, 
assim como jamais as fiscalizou em 
atendimento ao Decreto nº 21.798/02 
e Resolução Conjunta da SMS/SMO 
nº 038/02. 

Afirmou ainda a Sra. Luciene que a 
atuação da Assessora de Engenharia e 
Obras da SMS foi de mera cooperação 
com a área técnica do PSF da mesma 
secretaria na escolha dos imóveis a 
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serem alugados e adaptados para o 
aludido programa e na conformidade 
dos projetos de arquitetura na forma 
da legislação da ANVISA, através 
da arquiteta Elza Costeria, matricula 
nº 11/168185-7, lotada na referida 
Assessoria de Obras.

A respeito das alegações fornecidas 
pela SMS, comenta a Inspetoria que, 
“não houve qualquer garantia pela 
Jurisdicionada da compatibilidade dos 
custos nas reformas dos imóveis com 
os custos vigentes no mercado, fator 
esse que está embutido no princípio 
constitucional da economicidade no 
uso do dinheiro público”. Para sustentar 
este entendimento a 4ª Inspetoria   
comenta que: 

“A Constituição Federal/88 inseriu 
no ordenamento jurídico parâmetros 
de natureza essencialmente gerencial, 
intrínsecos à noção de eficiência, 
eficácia e efetividade, impondo como 
um dos vetores da regular gestão de 
recursos e bens públicos o respeito ao 
Princípio da Economicidade, gerando, 
por conseguinte, uma avaliação 
cada vez mais criteriosa dos gastos 
públicos.

Em outras palavras, a Carta Magna 
superou uma concepção formal de 
Estado de Direito e consagra uma 
concepção material preocupada não só 
com a legalidade dos atos de despesa 
mas com a própria legitimidade e 
economicidade dos mesmos.

No dizer de Régis Fernandes de 
Oliveira, Manual do Direito Financeiro, 
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
1990, pág. 94, ‘‘economicidade diz 
respeito a se saber se foi obtida a 
melhor proposta para a efetuação da 
despesa pública, isto é, se o caminho 
perseguido foi o melhor e mais amplo, 
para chegar-se à despesa e se ela fez-se 
com modicidade, dentro da equação 
custo-benefício”.

Para o questionamento formulado 
no subitem X: “Tendo em vista o 
interregno entre o final do 1º Termo 
Aditivo nº 016/2003 ao Convênio 
01/2002, 31.12.2004, e o início do 2º 
Termo Aditivo ao Convênio 01/2002, 
21.03.2005, informe como foram 

repassados ao CIESZO os recursos 
para a adequação de espaço  físico 
nesse período”.

Foi informado pela SMS, que: “o 
2º termo aditivo teve início em janeiro 
de 2005 quando o exercício financeiro 
2005 estava “fechado”. Informa, ainda, 
que neste período o conveniado utilizou 
saldo remanescente que dispunha para 
honrar seus compromissos pactuados via 
convênio e que, quando da abertura do 
exercício 2005, novamente repassou-se 
recursos de acordo com a implantação/
execução do objeto do convênio.”

Quanto ao quest ionamento 
formulado no subitem XII, redigido 
nos seguintes termos: “Envie a esta 
Corte, para a devida análise, em 
cumprimento ao artigo 437, I do RGCAF 
e à Deliberação TCMRJ nº 127/99:

• O Processo nº 09/029.923/04, 
referente ao 2° Termo Aditivo assinado 
em 21.03.2005.

• O Termo Aditivo ao Convênio nº 
01/2002, referente à Prorrogação do 
Convênionº  01/2002 por 24 meses.”

Segundo justificativa apresentada 
pela  SMS, não será possível, neste 
momento, remeter ou enviar cópia  do 
Processo nº 09/029.923/04 (2° Termo 
Aditivo assinado em 21.03.2005), uma 
vez que, seria muito dispendioso. Isto 
porque, este é o processo que deu início 
à formalização do 2º termo aditivo. 
Além do mais, é nele também onde 
são emitidas as notas de empenho e 
efetuados os repasses. Por sua vez, 
não foi encaminhado cópia do Termo 
Aditivo ao Convênio 01/2002, referente 
à Prorrogação do Convênio 01/2002 por 
24 meses.

Ainda com alusão ao Convênio 
SMS x CIESZO, o item 7.2 enumerou, 
uma série de questionamentos 
relacionados ao sistema de informática 
desenvolvido para a gestão do Programa 
Saúde da Família. Neste particular, 
a Jurisdicionada não encaminhou 
qualquer manifestação de resposta. 

Com relação aos repasses totais 
efetuados à CIESZO, o item 7.3, formulou 
dois  questionamentos. O primeiro 
deles propõe que a Jurisdicionada: 
“Esclareça o porquê de,  para o 1º Termo 

Aditivo ao Convênio 01/2002, com 
vigência de 28.02.2003 a 31.12.2004, 
e que previa o repasse ao CIESZO no 
valor total de R$ 83.361.708,18, ter sido 
repassado o valor de R$ 45.691.548,41, 
ou seja, uma diferença a menor de R$ 
37.670.159,77, bem como quais foram 
os impactos decorrentes em termos de 
metas pactuadas a serem atingidas 
pelo PSF”.

Em resposta, a Jurisdicionada 
aduziu que os recursos repassados 
foram efetuados de acordo com as 
metas pactuadas, uma vez que houve 
prudência por parte daquela Secretaria 
em não deixar recursos acumulados 
em poder do conveniado, porque a 
execução do objeto do convênio estava 
apenas iniciando, culminando, ainda, 
com as restrições orçamentárias da 
Secretaria.

O segundo questionamento 
formulado no item 7.3,  propõe que 
a Jurisdicionada: “Informe a razão de, 
para o 2º Termo Aditivo ao Convênio 
01/2002, principal, com vigência de 
21.03.2005 até o final da vigência do 
Convênio principal, e que previa o 
repasse ao CIESZO no valor total de  
R$ 63.942.058,08, ter sido empenhado até 
26.07.2005 o valor de R$ 11.512.724,28, 
quando, segundo o cronograma 
deveria ter sido repassado o valor de  
R$ 16.203.703,06, bem como quais 
foram os impactos decorrentes em 
termos de metas pactuadas a serem 
atingidas pelo PSF”.

Segundo aduziu a SMS, às fls. 168, 
como o procedimento aplicado ao 1º 
Termo Aditivo não acusou impacto 
à execução das metas pactuadas, foi 
dado ao 2º Termo Aditivo o mesmo 
tratamento. Todavia, como o 2º Termo 
Aditivo teve início em janeiro/2005, 
quando o exercício financeiro daquele 
ano já estava “fechado”, a conveniente 
CIESZO utilizou então o saldo 
remanescente que dispunha para 
honrar seus compromissos originários 
deste pacto. Assim, quando da abertura 
do exercício 2005, os repasses de 
recursos foram reiniciados de acordo 
com a implantação/execução do objeto 
do convênio, evitando-se, assim, 
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s dispêndio desnecessário. 
O questionamento seguinte diz 

respeito ao  FORNECIMENTO DE 
GASES MEDICINAIS ÀS UNIDADES 
DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 
Neste particular, as justificativas 
encaminhadas às fls. 172/176 tratam 
tanto do aspecto operacional como 
administrativo. O primeiro aspecto, 
operacional, está relacionado às 
questões de vazamento de gases 
medicinais nas instalações das 
unidades da rede municipal de saúde, 
bem como estudo prévio do órgão a 
fim de diagnosticar a atual situação 
da rede de distribuição das mesmas. 
O segundo aspecto está relacionado 
ao procedimento licitatório conduzido 
pela Secretaria de Saúde.

A questão referente ao procedimento 
licitatório para suprir o fornecimento 
de gases medicinais mereceu por parte 
da Jurisdicionada maior destaque. 
Segundo a justificativa, a idéia inicial 
consistia em inserir no bojo de uma 
única licitação a contratação de serviços 
de fornecimento de gases medicinais, 
somado à integral manutenção de toda 
a rede de distribuição e equipamentos 
conexos, representando inquestionável 
ganho de qualidade.

Todavia, a junção dos serviços de 
fornecimento e manutenção da rede 
em um único procedimento licitatório 
causou efetivo impacto técnico e 
financeiro, tendo como resultado 
a oferta de preços em patamares 
muito superiores à estimativa que 
instruiu tal certame, circunstância 
que inviabilizou a homologação da 
licitação. 

A SMS ressaltou, além do mais, 
que ante a reduzidíssima quantidade 
de empresas que atuam neste 
segmento aliado ao fato de que apenas 
algumas destas empresas se mostram 
efetivamente dispostas a contratar 
com o Município do Rio de Janeiro, 
resultou em  fator determinante para 
restringir de forma marcante qualquer 
possibilidade de se buscar alternativas 
para obtenção de condições mais 
favoráveis à Administração.

Dessa forma, foi reconhecida pela 
SMS a impropriedade da reunião de 

tais atividades em um único contrato, 
em face da evidente inépcia das 
poucas empresas do ramo em atuar 
na conjugação de atividades diversas. 
Assim, o instrumento convocatório 
seguinte, em curso naquela Secretaria, 
excluiu quaisquer outras atividades 
diversas do fornecimento de gases.

Todavia, como o serviço de 
fornecimento de gases não pode 
sofrer solução de continuidade, a SMS 
efetuou nova contratação, desta vez 
em caráter emergencial por dispensa 
de licitação, processo emergencial 
nº 09/009.522/06, mais uma vez  
estruturada na dupla exigência: 
fornecimento de gases e  manutenção 
de redes de distribuição e demais 
especificações que impediram a 
conclusão do procedimento licitatório 
anterior. 

Apesar  das  c i rcunstâncias 
desfavoráveis e do já tradicional 
desinteresse das empresas do ramo, 
ainda assim, foi possível auferir nesta 
contratação emergencial considerável 
redução de preços em relação aos 
anteriormente praticados.  Cita como 
exemplo os preços obtido para as áreas 
1 e 2,3 e 4, de R$ 0,92 para o oxigênio 
líquido, junto às empresas “Air Liquide” 
e “Air Products”, respectivamente. 
Para a 4ª IGE, o fato da empresa Air 
Products ter ganho o lote 2 na pesquisa 
de mercado efetuada para elaboração 
de um dos contratos emergenciais é 
um dado novo e animador, vez que 
as empresas Air Liquide e  White 
Martins vinham dominando há anos 
a prestação de serviços no Município, 
não havendo maior interesse das 
demais empresas. 

Concluindo a sua exposição, 
a SMS reconhece pertinência da 
sugestão apresentada por esta Corte à 
fl. 58 (item 4.9), quanto à contratação 
de empresa de consultoria com a 
finalidade de avaliar as reais condições 
da estrutura de captação e distribuição 
de gases medicinais. A utilização de 
recursos externos, conforme sugerido 
pelo TCMRJ, consubstancia alternativa 
viável e potencialmente eficaz para 
alcançar os objetivos, apesar das 
limitações do órgão.

Destaca a SMS, por fim, que 
outras providências  poderiam ser 
adotadas em caráter complementar, 
merecendo ênfase aquela segundo a 
qual sugere a formação de equipe de 
fiscalização para atuar exclusivamente 
no acompanhamento específico dos 
contratos de fornecimento de gases 
medicinais.

Por ocasião da presente inspeção, a 
equipe desta Corte tomou conhecimento 
do Edital de concorrência nº 07/05, 
para fornecimento de gases medicinais 
incluindo os serviços de manutenção 
da rede de distribuição das unidades de 
saúde, processado sob o nº 40/3704/05, 
o qual  foi conjuntamente analisado 
pelas 4ª e 7ª Inspetorias Gerais.  Após 
colher informações junto ao Banco 
de Preços do Ministério da Saúde 
e em documentos obtidos junto às 
instituições contratadas, três reuniões 
foram realizadas com os representantes 
da SMS. A terceira reunião teve 
lugar no Gabinete da Presidência 
desta Corte, com a participação do 
Subsecretário de Administração e 
Finanças, Sr. Reynaldo P.S. Braga 
Júnior, e o Secretário Municipal de 
Saúde, Sr. Ronaldo César Coelho.

Em decorrência da referida reunião, 
questões técnicas do edital foram 
corrigidas, no entanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde optou em manter 
no edital a prestação de serviço de 
manutenção da rede de distribuição 
juntamente com o fornecimento dos 
gases medicinais, fato que acarretou 
apenas a homologação do  lote IV.

Para os inspetores da 4ª Inspetoria 
os serviços de manutenção da rede 
são oferecidos em larga escala no 
mercado, por empresas e profissionais 
que atuam no ramo da engenharia 
biomédica e, que, portanto, poderiam, 
em tese, oferecer os mesmos serviços 
por preços inferiores. Além disso, 
as empresas que prestam serviço 
de manutenção predial também 
poderiam fazê-lo, como mencionado 
pelo próprio órgão à fl. 172. Ou 
seja, haveria um risco considerável 
no edital de a Secretaria não lograr 
êxito, como de fato não logrou, pois o 
mercado de gás medicinal é altamente 
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concentrador, explorado por apenas 
cinco empresas que atuam em todo o 
País, fato que é um limitador natural 
da livre iniciativa de mercado.

Embora o referido certame, neste 
particular, não tenha alcançado pleno 
sucesso, é possível identificar um 
significativo avanço quanto à questão 
dos preços praticados para aquisição 
dos gases medicinais.  Isto porque o 
preço estimado do oxigênio líquido, 
que consumia cerca de mais de 50% 
dos recursos, passou de R$ 1,30 para 
R$ 0,80, resultando, dessa forma, 
em uma redução significativa no 
custo global estimado do certame,  
de  R$ 30.510.938,40 para  R$ 
19.367.247,00. 

Os preços atualmente obtidos 
para os gases medicinais, sobretudo 
para o oxigênio líquido, segundo a 
4ª Inspetoria, são um alento. Tendo 
em conta que a SMS tem reais 
possibilidades de reduzir o preço do 
oxigênio líquido para abaixo de R$ 
0,80, que foi o preço estimado revisto 
no Edital de concorrência nº 07/05.  

O último questionamento, objeto 
da presente Inspeção, diz respeito 
a  implantação do cartão SUS – 
item 7.5 de fls74/75.  Segundo a 
Inspetoria, não consta nos autos 
nenhum esclarecimento sobre os 
questionamentos efetuados, bem 
como na prestação de contas de gestão 
do exercício de 2005, Processo nº  
09/004.274/06.

A 4ª IGE encerra a sua instrução 
sugerindo a manutenção da diligência 
a fim de que a Jurisdicionada atenda 
ao que segue:

a) Responda ao item 7.1, VIII, 
conforme fl. 69;

b) Esclareça se, na qualidade de 
órgão repassador de recursos, há 
algum tipo de controle, mesmo que 
através de outro órgão, quanto ao 
adequado uso dos valores transferidos, 
em especial no que se refere ao 
princípio da economicidade;

c) Responda ao item 7.1, XI, 
conforme fl. 69;

d) Responda ao item 7.2 de fls. 
70/72 relacionados ao sistema de 
informática desenvolvido para a gestão 

do Programa Saúde da Família;
e)  Esclareça os questionamentos 

referentes à implantação do cartão SUS  
(fls. 23/24 c/c fl. 124);

Adicionalmente, sugere a 4ª 
IGE que o presente processo seja 
encaminhado à CAD, que, em atenção 
ao disposto às fls. 124 do voto anterior, 
inseriu aos autos inúmeros relatórios 
do Sistema FINCON referentes aos 
Contratos nº 428/04, 451/04, 490/04, 
além do Convênio nº 001/2002.

O Diretor da Secretaria de Controle 
Externo e o Sr. Secretario Geral, às 
fls.  213 v., manifestam o mesmo 
entendimento.  A Procuradoria 
Especial, em parecer de fls. 83, sugere 
a baixa do processo em diligência para 
os fins indicados no pronunciamento 
do Corpo Instrutivo.

É o Relatório.

Cuidam os autos da 
análise da manifestação 

de resposta as indagações formuladas no 
Voto nº 138/2006. Como assentado pelo 
plenário, a Jurisdicionada foi instada 
a emitir pronunciamento a respeito 
das seguintes questões levantadas por 
ocasião da Inspeção Ordinária realizada 
em junho de 2005: a) CONVÊNIO SMS 
X CIESZO b)  FORNECIMENTO DE 
GASES MEDICINAIS ÀS UNIDADES 
DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, c) 
IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO DO SUS

Como informado pela Inspetoria em 
sua instrução os termos da diligência 
proposta na 11ª sessão plenária de 
20.02.2006 foram apenas parcialmente 
atendidos pela Jurisdicionada. Cabe 
destacar que o presente processo só 
retornou a esta Corte após minha 
solicitação de verificação in loco com 
base no art. 50, I do Regimento Interno, 
conforme despacho de fls. 179v, de 
16.04.2007.

 Estamos, portanto, em sede de 
exame preliminar a aproximadamente 
dois anos sem que se possa ainda 
formar um juízo de mérito. Penso que 
nem mesmo se pode dizer que todo o 
tempo transcorrido foi na discussão 
da causa. Porque, dispomos hoje, 
exceto no tocante aos gases medicinais, 

praticamente dos mesmos elementos de 
informação que tínhamos por ocasião 
da decisão plenária de 20.02.2006, 
quais sejam, os achados de auditoria, 
vez que facultada à Jurisdicionada a 
oportunidade de esclarecer ou mesmo 
contradizer os diversos indícios de 
irregularidades verificados na Inspeção, 
a SMS não logrou atender de forma 
satisfatória as indagações formuladas.

A Inspeção em pauta, no que se 
refere ao Convênio CIESZO x SMS, 
focou as seguintes ações: a) imóveis 
utilizados para o cumprimento do PSF, 
b) Sistema de Informática desenvolvido 
para a gestão do PSF e c)_ Pagamentos 
efetuados à conveniada. Ainda que 
a Jurisdicionada não tenha emitido 
manifestação de resposta acerca das 
indagações formuladas tendo por 
base os tópicos acima mencionados, 
é possível vislumbrar um conjunto de 
indícios de irregularidades relativos à 
celebração e execução do Convênio SMS 
x CIESZO por intermédio do Acórdão nº 
2064/2007 – Plenário  do TCU.

Cópia de interior teor do citado 
acórdão foi encaminhada ao TCMRJ 
para ciência e eventuais providências, 
sendo aqui autuado em 08.10.2007 
sob o nº 40/005.024/2007. O trabalho 
realizado por aquele Tribunal foi 
desenvolvido com base na seguinte 
questão de auditoria: Quais os 
Programas de Trabalho na área da 
saúde pública do município do Rio 
de Janeiro financiados total e/ou 
parcialmente com recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde, e como se 
desenvolveu a aplicação e controle 
desses recursos? 

No tocante ao Convênio SMS x 
CIESZO a Auditoria de Conformidade  
apurou que:

“(...)  
236. Segue adiante o resumo do 

que restou constatado relativamente 
ao Termo de Convênio n.º 01/2002, 
datado de 07.08.2002, celebrado entre 
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
e o Conselho das Instituições de Ensino 
Superior da Zona Oeste - CIESZO:

a) a ausência de esclarecimentos 
que demonstrem a razão da escolha 
do CIESZO e o fundamento legal para 

VOTO
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s sua celebração, em confronto com o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, pelo fato de não ter sido 
precedido do indispensável processo 
de licitação pública, garantidor 
d a  o b s e r v â n c i a  d o  p r i n c í p i o 
constitucional da isonomia, que 
assegurasse a todos os possíveis 
interessados igualdade de condições 
na execução do objeto do convênio;

b) não se enquadra nas hipóteses de 
contratação por dispensa de licitação, 
considerando sua criação bem próxima 
à celebração do instrumento (a fundação 
do CIESZO, ocorreu em reunião das 
Instituições de Ensino da Zona Oeste 
datada de 21.02.2002);

c) seu estatuto social, também 
datado de 21.02.2002, foi devidamente 
inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, em 28.06.2002 . Sendo que 
o Termo de Convênio foi assinado em 
07.08.2002. Portanto, o vínculo entre 
as partes iniciou-se, exatamente 42 
(quarenta e dois) dias após a criação do 
CIESZO, não preenchendo os requisitos 
de ‘inquestionável reputação ético-
profissional’, ainda que não tenha 
fins lucrativos, ou qualificação de 
‘organização social’, estabelecidos no 
art. 24, incisos XIII e XXIV, da Lei n.º 
8.666/93.

d) Auditoria Geral da Controladoria 
Geral do Município impugnou diversas 
despesas realizadas pelo CIESZO, no 
período de 1º.01.2005 a 30.04.2006, 
no montante de R$ 3.146.468,73 
(três milhões, cento e quarenta e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e setenta e três centavos), 
exigindo que a SMS/RJ republicasse os 
despachos de aprovações das contas 
para inclusão das ressalvas apontadas 
[...]. Ocorre que os valores impugnados 
não foram devolvidos pelo CIESZO 
ao Fundo Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
nem foi instaurado procedimento 
de apuração das responsabilidades 
pela autorização para realização das 
referidas despesas. Não consta dos 
autos que as irregularidades detectadas 
foram comunicadas ao Tribunal de 
Contas do Município, para adoção 
das providencias necessárias para o 

ressarcimentos dos danos causados à 
municipalidade.

237. Outras ocorrências relatadas 
que merecem destaque na presente 
conclusão,  versam acerca dos 
seguintes pontos:

a) o Coordenador de Recursos 
Humanos da SMS/RJ, Sr. Carlos 
Alberto de Oliveira, por meio do 
Despacho de 19.08.2002, declarou a 
existência de recursos orçamentários 
suficientes em cumprimento à Lei 
Complementar n.º 101, de 04.05.2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF). Mais adiante, o Coordenador 
de Infra-Estrutra, Sr. Herbert Teixeira 
Cavalcanti, propôs a inexigibilidade de 
licitação na contratação da Instituição, 
em 11.10.2002, ratificada pelo então 
Secretário Municipal de Saúde, Sr. 
Ronaldo Cezar Coelho, na mesma 
data, com fundamento no art. 25, 
caput, da Lei n.º 8.666/93 , emitindo-
se a respectiva Nota de Empenho n.º 
2002/07176-9, de 14.10.2002;

b) a Controladoria Geral do 
Município-CGM apontou diversas 
impropriedades na sua condução, 
entre as quais destacam-se: (1)ausência 
de Plano de Trabalho do Convênio 
01/2002; (2) previsão de repasse de 
recursos público à entidade privada 
para aquisição de Material Permanente; 
e (3) falta da documentação exigida 
pelo art. 27 a 32 da Lei n.º 8.666/93. 
Dentre as justificativas apresentadas 
às ponderações da CGM, por meio 
do expediente datado de 02.12.2002, 
sobressai a alegação de que em ‘relação 
aos procedimentos com os equipamentos 
e mobiliários, pretendemos seguir 
orientação desta CGM contida no item 
2, página 14’ ;

c) em 29.01.2003, a CGM, ao passo 
em que reitera as recomendações 
anteriores, ressaltou ‘que não pode 
ocorrer, através de CONVÊNIO, 
atribuição à entidade conveniada 
de competências ou contratações do 
poder público que, se ele executasse, 
exigiriam licitação ou concursos público, 
tais como a compra de materiais, a 
contratação de serviços, alienação 
de bens e contratação de pessoal: 
‘Tenha-se presente que, no convênio, a 

Administração busca um parceiro para 
com ela colaborar e não um executor 
(este busca-se no contrato) de suas 
tarefas, que num regime de cooperação, 
permanecem diretamente a cargo da 
Administração. Raciocinar ao contrário 
seria admitir a burla ao princípio da 
licitação. Uma coisa é valer-se da 
estrutura do particular para terceirizar 
uma tarefa; outra é, fugir aos princípios 
da administração por esta via’. Ao final 
recomenda a inclusão de cláusula 
específica prevendo a realização de 
licitação para aquisição de mobiliários 
e equipamentos, uniformes, limpeza, 
segurança, materiais de consumo 
e medicamentos, entre outros, em 
cumprimento ao art. 2º da Lei n.º 
8.666/93; e

d) Em derradeira manifestação, 
de 19.03.2003, o Controlador Geral do 
Município, Sr. Lino Martins da Silva, 
objetivando pacificar definitivamente 
as controvérsias existentes no autos, 
manifestou-se no sentido de que as 
sugestões apresentadas pela Auditoria 
Interna eram ‘apenas orientações de 
caráter normativo e factual’ e que 
se ‘no momento da liquidação da 
despesa desde de que exista o crédito 
orçamentário e saldo no respectivo 
empenho, não serão mais objeto 
de ressalva por serem assuntos de 
natureza e de competência do próprio 
ordenador de despesa’. Destacamos 
que as irregularidades detectadas 
não foram submetidas ao descortino 
do Tribunal de Contas do Município, 
conforme determina o art. 74, § 1º, da 
Constituição Federal.

238. Em conseqüência desses fatos 
a equipe propõe ouvir em audiência 
o Sr. Cesar Epitácio Maia, Prefeito 
do Município do Rio de Janeiro, para 
que encaminhe razão de justificativas 
quanto :

a) a ausência de justificativas para 
a não efetivação do devido processo de 
licitação pública, com a celebração do 
Convênio 01/2002 diretamente com o 
Conselho das Instituições de Ensino 
Superior da Zona Oeste - CIESZO 
considerando que:

- tratava-se de uma sociedade civil 
recém criada, sem qualquer experiência 
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anterior que comprovasse a sua aptidão 
para o desempenho de atividades 
compatíveis com desenvolvimento das 
ações ligadas aos Programas Saúde 
da Família e Agentes Comunitários de 
Saúde; e

- foram atribuídas à entidade 
conveniada competências próprias 
do poder público, no que diz respeito 
à contratação de serviços e aquisições 
de bens;

b) a ausência de medidas com 
vistas a sanear a não apresentação 
por parte do Conselho das Instituições 
de Ensino Superior da Zona Oeste - 
CIESZO da documentação exigida pela 
legislação, em especial no que se refere 
à regularidade fiscal, prevista no art. 29 
da Lei n.º 8.666/93.

239. Quanto à operacionalização 
do Programa Saúde da Família e Agente 
Comunitário de Saúde pelo Conselho 
das Instituições de Ensino da Zona 
Oeste-CIESZO, foram observadas além 
das irregularidades apontadas na fase 
de sua formalização (convênio com o 
CIESZO), outras irregularidades, agora 
na fase da execução propriamente dita. 
A equipe entende que o seu objeto não 
foi executado nos estritos termos em 
que foram firmados, tendo em vista 
a realização de despesas fora das 
finalidades inicialmente previstas.

240. Restou demonstrado no 
presente trabalho que nos primeiros 
meses de vigência do Termo Aditivo, em 
especial no período compreendido entre 
a data de 28.02.2003 até 10.09.2003, 
os serviços contratados de adequação 
de espaço se destinaram à realização 
de obras físicas em espaços cedidos 
pela Universidade Moacyr Bastos, para 
utilização pelo CIESZO, sem que tenha 
havido contraprestação de serviço na 
área de saúde pública.(grifo nosso).

241. Na fase de estruturação assim 
como na fase execução do convênio em 
comento foram observadas a realização 
de diversas despesas, consideradas fora 
das finalidades inicialmente previstas, 
irregulares portanto, passíveis de 
fundamentar a conversão do presente 
relatório em Tomada de Contas Especial.

242. Por derradeiro, quanto o 
convênio celebrado restou apurado 

no presente relatório, em síntese, as 
seguintes ocorrências:

1. ausência esclarecimentos que 
demonstrem a razão da escolha do 
CIESZO e o fundamento legal para sua 
celebração, constando do instrumento;

2. ausência de processo de licitação 
pública, garantidor da observância do 
princípio constitucional da isonomia, 
que assegurasse a todos os possíveis 
interessados igualdade de condições na 
execução do objeto do convênio;

3. a criação do CIESZO bem próxima 
à celebração do instrumento, não 
preenche os requisitos de ‘inquestionável 
reputação ético-profissional’, ainda 
que não tenha fins lucrativos, ou 
qualificação de ‘organização social’, 
estabelecidos no art. 24, incisos XIII e 
XXIV, da Lei n.º 8.666/93. Ao contrário, 
verificou-se que, inexplicavelmente, a 
escolha da contratação recaiu sobre 
uma sociedade civil recém-criada, 
sem qualquer experiência anterior, 
que comprovasse a sua aptidão 
para o desempenho de atividades 
compatíveis com as áreas de ação do 
objeto conveniado;

4. para a contagem do prazo de 
funcionamento da Instituição (CIESZO), 
consideramos o marco estabelecido pelo 
art. 45 da Lei n.º 10.406, de 10.01.2006 
(Código Civil), que fixa a existência 
legal das pessoas jurídicas de direito 
privado a partir da inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro, 
no caso do CIESZO ocorrido, como 
visto, em 28.06.2002. Percebe-se, 
então, que quando da exposição de 
motivos do Sr. Prefeito Municipal, em 
04.06.2002, sugerindo a assinatura 
de convênio, a Instituição ainda não 
existia legalmente;

5. ausência de certidões negativas 
do CIESZO que comprovassem a 
sua regularidade fiscal, à época 
da celebração do convênio, para 
com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal;

6. no ano de sua constituição (2002), 
o CIESZO apresentou Patrimônio 
Liquido negativo, no montante de R$ 
27.267,87 (vinte e sete mil, duzentos 
e sessenta e sete reais e oitenta e 
sete centavos), devido à ocorrência 

de déficit na sua arrecadação de 
receitas, indicando que as contribuições 
das instituições associadas, se houve 
no exercício, não foram suficientes 
para a realização dos investimentos 
preliminares necessários;

7. a primeira Sede Própria da 
Instituição foi locada, em 10.09.2003, 
da Sra. Guiomar Barros Bastos, 
proprietária do imóvel à Av. Cesário 
de Melo, n.º 2723 - Campo Grande. 
Consoante consta da base de dados 
da Receita Federal, a proprietária 
do imóvel locado é mãe do, então, 
Presidente da Entidade, Sr. Moacyr 
Barros Bastos, representante do Centro 
Universitário Moacyr Sreder Bastos. 
Esse tipo de procedimento, envolvendo 
formas de contratações remuneradas 
pelas  ent idades  f i lantrópicas , 
beneficiando parentes de seus dirigentes 
e/ou associados, configura distribuição 
indevida de lucros, descaracterizando o 
objetivo estatutário da Entidade;

8. nos primeiros meses de vigência 
do 1.º Termo Aditivo, em especial no 
período compreendido entre a data de 
28.02.2003 até 10.09.2003, os serviços 
contratados de adequação de espaço se 
destinaram à realização de obras físicas 
em espaços cedidos pela Universidade 
Moacyr Bastos, para utilização pelo 
CIESZO, totalizando o valor de R$ 
29.649,17 (vinte e nove mil, seiscentos 
e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos), utilizados no pagamentos 
desses serviços, incorporados as 
melhorias ao patrimônio do CIESZO, 
sem que tenha havido contraprestação 
de serviço na área de saúde pública;

9. despesas realizadas pelo CIESZO, 
na Prestação de Contas dos Recursos 
do mês de JUNHO/2003, no valor de 
R$ 360.481,01 (trezentos e sessenta 
mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
um centavos), referente à arrecadação 
total obtida com as 72.641 (setenta e 
duas mil e seiscentos e quarenta e uma) 
inscrições realizadas para o Processo 
Seletivo de Agentes Comunitários de 
Saúde. Na verdade, o referido valor 
corresponde à receita liquida de R$ 
149.822,11 (cento e quarenta e nove 
mil, oitocentos e vinte e dois reais e 
onze centavos), creditado na conta 
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s corrente da Entidade pela Empresa 
de Correios e Telégrafos-ECT, e o valor 
de R$ 210.658,90 (duzentos e dez mil, 
seiscentos e cinqüenta e oito reais e 
noventa centavos), descontados pela 
ECT, a título de comissão, pela prestação 
dos serviços de comercialização dos kits 
de inscrição, através das suas agências. 
Deve-se destacar que todas as demais 
ações preliminares para realização do 
Processo Seletivo foram custeadas com 
recursos do convênio. Mais a mais, 
envolvem valores arrecadados pela 
ECT, sem qualquer ônus ou participação 
do CIESZO, portanto não poderiam ser 
incluídos na prestação de contas como 
despesas realizadas e sim como receita 
do Convênio;

10. o CIESZO pagou as suas 
associadas pela cessão de espaços 
destinados à realização do processo 
seletivo dos agentes comunitários. 
Esse tipo de procedimento, envolvendo 
formas de contratações remuneradas 
das suas associadas descaracteriza os 
propósitos de filantropia do CIESZO, 
por beneficiar seus próprios fundadores, 
configurando distribuição indevida de 
lucros, em desacordo com o objetivo 
estatutário da Entidade;

11. as despesas relacionadas com 
o contrato celebrado com a Health 
Solutions Ltda.- HS e o CIESZO, 
foram consideradas como impróprias, 
portanto, inclusas no rol de despesas 
fora de finalidade por não estarem 
dev idamente  fundamentadas , 
considerando o disposto na Portaria 
n.º 1.886/GM, de 18.12.97 (vigente à 
época). Os pagamentos pertinentes ao 
uso do programa (licença), perfazendo 
um total de R$ 5.992.959,17, até a 
data do encerramento do presente 
trabalho, constam do quadro anexo ao 
presente relatório, juntamente com as 
demais despesas impugnadas. Quanto 
à contratação do referido serviço, torna-
se importante ressaltar duas questões:

11.1. análise da possibilidade de 
utilização do Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB como instrumento 
para monitorar as ações desenvolvidas 
pelas unidades de saúde da família 
(Portaria MS n.º 1886/GM, de 18 de 
dezembro de 1997); e

11.2. não houve solicitação à Iplan-
Rio, por parte da SMS, quanto ao 
processo de contratação dos referidos 
serviços, com vistas a avaliação dos pré-
requisitos necessários, visando averiguar 
condições relativas à viabilidade técnica 
para a utilização da estruturação 
proposta e o exato dimensionamento 
dos benefícios esperados; e

11.3. não há nos autos informação 
relativa à verificação da exclusividade 
do fornecedor e do programa de acordo 
com a legislação, fundamentando a 
inexigibilidade de licitação;

11.4. licença de uso associada ao 
prazo do contrato entre o CIESZO e 
a empresa Health Solutions Ltda. (a 
empresa é detentora dos direitos sobre 
o SGSB); e

11.5. ocorrendo descontinuidade do 
contrato a SMS-RJ terá que iniciar, via 
convênio com o CIESZO, novo processo 
de contratação com outra empresa ou 
sujeitar-se às condições impostas pela 
Health Solutions Ltda.- HS .

12. E as despesas demonstradas 
no presente relatório, cujos respectivos 
documentos e notas fiscais compõem os 
Anexos III a VI.

243. Portanto, a análise efetuada 
nos autos, mais precisamente no que 
diz respeito ao Convênio n.º 01/2002, 
tornou possível demonstrar que a 
sistemática adotada na execução do 
convênio, tendo em vista a ausência 
de medidas corretivas para evitar 
ou minimizar os danos potenciais, 
originou despesas com finalidade 
diversa ao objeto, configurando desvio 
de finalidade, resultando em dano ao 
erário, tornou possível também, proceder 
a identificação dos responsáveis e, por 
último, tornou possível a quantificação 
dos respectivos débitos, fatores que 
fundamentam a proposta ao final de 
conversão desses autos em tomada de 
contas especial.

(...)
É o Relatório

(...)
“Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos de auditoria de conformidade, 
realizada pela Secex-RJ, com o objetivo 

de verificar a regularidade da aplicação 
dos recursos federais transferidos e 
repassados ao Município do Rio de 
Janeiro para aplicação na área de 
saúde, nos exercícios de 2004 e 2005.

ACORDAM os Ministros do Tribunal 
de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante das razões expostas pelo 
Relator, em:

9.1. converter os presentes autos em 
tomada de contas especial, nos termos 
do art. 47 da Lei nº 8.443/92 e do art. 
252 do Regimento Interno/TCU e na 
forma do art. 43 da Resolução-TCU nº 
191/2006, autorizando a citação dos 
responsáveis solidários abaixo indicados 
para que, com base no art. 12, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92 e no art. 202, inciso II 
e § 1º, do Regimento Interno, no prazo 
de quinze dias, apresentem alegações 
de defesa ou recolham as respectivas 
quantias aos cofres do Fundo Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros 
de mora, em virtude da realização de 
despesas indevidas na execução dos 
Programas Saúde da Família - PSF e 
Agentes Comunitários da Saúde - ACS, 
no âmbito do Convênio nº 01/2002 
e de seus 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, 
custeados com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde:

9.1.1. Conselho das Instituições 
de Ensino Superior da Zona Oeste 
– CIESZO, Ronaldo César Coelho e 
Mauro Célio de Almeida Marzochi; 
valor total do débito: R$ 7.826.077,51 
(sete milhões, oitocentos e vinte e seis 
mil, setenta e sete reais e cinqüenta 
e um centavos); referência: despesas 
realizadas no período de 28.02.2003 
a 20.03.2005 no âmbito do 1º Termo 
Aditivo ao Convênio nº 01/2002;

9.1.2. Conselho das Instituições 
de Ensino Superior da Zona Oeste 
- CIESZO e Ronaldo César Coelho; 
valor total do débito: R$ 730.315,43 
(setecentos e trinta mil, trezentos e 
quinze reais e quarenta e três centavos); 
referência: despesas realizadas no 
período de 21.03.2005 a 25.10.2005 no 
âmbito do 2º Termo Aditivo ao Convênio 
nº 01/2002;

9.1.3. Conselho das Instituições 
de Ensino Superior da Zona Oeste – 
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CIESZO, Jacob Kligerman e Reynaldo 
Pinto de Souza Braga Junior; valor total 
do débito: R$ 371.682,46 (trezentos e 
setenta e um mil, seiscentos e oitenta e 
dois reais e quarenta e seis centavos); 
referência: despesas realizadas no 
período de 26.10.2005 a 24.07.2006 no 
âmbito do 3º Termo Aditivo ao Convênio 
nº 01/2002;

9.2. determinar à Secex-RJ que:
9.2.1. quando da formalização das 

citações mencionadas nos subitens 
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 deste acórdão, 
faça incluir no ofício citatório quadro 
contendo, para cada conjunto de 
responsáveis solidários, detalhamento 
das despesas impugnadas, a data de 
seu pagamento e o respectivo valor;

(...)

9.3. promover, com base no art. 43, 
inciso II, da Lei nº 8.443/92 e no art. 
250, inciso IV, do Regimento Interno, 
a audiência dos Srs. Cesar Epitácio 
Maia e Ronaldo Cezar Coelho, para que 
apresentem, no prazo de quinze dias, 
razões de justificativa, tendo em vista 
as seguintes ocorrências relativas ao 
convênio celebrado entre o Município 
do Rio de Janeiro e o Conselho das 
Instituições de Ensino Superior da Zona 
Oeste  - CIESZO:

9.3.1. ausência de esclarecimentos 
que demonstrassem a razão da escolha 
do CIESZO e o fundamento legal para a 
celebração do Convênio nº 01/2002 e de 
seus 1º, 2º e 3º Termos Aditivos;

9.3.2. ausência de justificativas 
que demonstrasse a possibilidade 
jurídica de celebração de convênio 
com entidade privada para desenvolver 
os programas da área de saúde, 
originalmente da responsabilidade 
direta do município, abstendo-se, 
portanto de realizar processo de licitação 
pública, garantidor da observância do 
princípio constitucional da isonomia, 
que assegurasse a todos os possíveis 
interessados igualdade de condições na 
execução dos programas;

9.3.3. a criação do CIESZO em 
data bem próxima à celebração do 
instrumento afasta os requisitos 
de inquestionável reputação ético-
profissional e de qualificação como 

organização social que ensejassem as 
hipóteses de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação previstas nos incisos XIII 
e XXIV do art. 24 e no art. 25 da Lei 
nº 8.666/93. Ao contrário, verificou-se 
que, inexplicavelmente, a escolha da 
contratação recaiu sobre uma sociedade 
civil recém-criada, sem qualquer 
experiência anterior que comprovasse 
a sua aptidão para o desempenho de 
atividades compatíveis com as ações 
dos Programas Saúde da Família e 
Agentes Comunitários de Saúde;

9.3.4. atribuição, à entidade 
convenente, de competências próprias 
do poder público, no que diz respeito 
à contratação de serviços e aquisição 
de bens;

9.3.5.  quando da exposição 
de motivos subscrita pelo Prefeito 
Municipal, em 4 de junho de 2002 (fl. 1 
do Anexo 1), sugerindo a assinatura do 
convênio, o CIESZO ainda não existia 
legalmente como pessoa jurídica, vez 
que somente em 28 de junho do mesmo 
ano é que foi providenciada a inscrição 
do seu ato constitutivo no respectivo 
registro;

9.3.6. ausência de medidas com 
vistas a sanear a não apresentação, 
por parte do CIESZO, da documentação 
referente à regularidade fiscal para 
com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal;

(...)”
Além do mais, o referido acórdão 

indicou as seguintes recomendações:  
“9.5. recomendar, com base no art. 

250, inciso III, do Regimento Interno, à 
Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde que:

(...)
9 .5.2.  real ize,  por  meio do 

Departamento Nacional de Auditoria 
do Sistema Único de Saúde-DENASUS, 
auditoria nos convênios em vigor 
celebrados pela Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro que tenham 
como objeto a execução de programas 
relacionados à Atenção Básica, 
envolvendo os Programas Saúde da 
Família/PSF e Agentes Comunitários 
de Saúde/ACS, tendo em vista os 
indícios de irregularidades tratados 
nestes autos relativos ao Convênio n.º 

001/2002, que podem também estar 
ocorrendo em outros instrumentos 
semelhantes;

9.6. determinar à Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 
com base no art. 43, inciso I, da Lei nº 
8.443/92 e no art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno, que:

9.6.1. efetue o levantamento geral 
de todos os bens de caráter permanente 
adquiridos pelo CIESZO com recursos 
do Convênio n.º 01/2002 e de seus 
termos aditivos, efetuando os registros 
devidos no Patrimônio Municipal, com 
indicação dos elementos necessários 
para sua perfeita caracterização e 
localização, providenciando a cessão 
dos bens que se encontram sob a guarda 
do CIESZO e a assinatura dos respectivos 
termos de responsabilidade;”.

A decisão plenária anterior havia 
também deliberado que cópia de 
inteiro teor do Relatório e voto fosse 
encaminhada a Controladoria Geral 
do Município, para que o órgão de 
Controle Interno remetesse para análise 
Relatório de Auditoria contendo 
a prestação de contas do referido 
convênio, especialmente no que se 
refere aos acordos celebrados para o 
desenvolvimento de ações voltadas 
para a área da saúde.  

Em resposta  à  del iberação 
mencionada,  o Controlador Geral, Sr. 
Lino Martins da Silva, por intermédio 
do Oficio nº 152/CGM  de 15 de maio 
de 2006, informou em síntese que está 
efetuando trabalhos de auditoria no 
Convênio nº 01/2002 entre a CIESZO 
e a SMS. O resultado deste trabalho 
instruirá o processo de Prestação de 
Contas da SMS, o qual, juntamente 
com o Relatório de Auditoria Geral 
e Certificação, será encaminhado ao 
TCMRJ  até 30 de junho de 2006.   

Sendo assim, voto favorável a 
manutenção da diligência para que 
o órgão Jurisdicionado encaminhe a 
esta Corte: 

01) Elementos de informação 
contidos no artigo 116 da Lei  nº 
8.666/93;

02) Esclarecimentos referentes 
às questões propostas no Item 7.1 de 
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s fls. 68/69, relacionados aos imóveis 
destinados ao Programa Saúde da 
Família;

03) Esclarecimentos referentes 
às questões propostas no  Item 
7.2 de fls. 70/72, relacionados ao 
sistema de informática desenvolvido 
para a gestão do Programa Saúde da 
Família;

04) Esclarecimentos referentes 

às questões propostas no  Item 7.3 de 
fls.72, relacionados aos repasses totais 
efetuados ao CIESZO;

05) A Controladoria Geral do 
Município deverá encaminhar para 
análise cópia do Relatório de Auditoria 
Geral, notadamente, no que se refere 
aos elementos relacionados a prestação 
de contras do convênio  entre a SMS e 
CIESZO.   

Por fim, quando do retorno da 
diligência a 4ª IGE e a CAD deverão 
elaborar relatório de modo a analisar 
eficácia e eficiência do referido 
convênio, identificando ainda a 
origem das despesas, avaliação quanto 
a existência ou não de desvio de 
finalidade e os responsáveis pelos 
danos ao erário, caso fique assim 
constatado.

CONSULTA

Conselheiro-Relator: Fernando Bueno Guimarães
Processo n.º 40/ 003.024/2007
Sessão Plenária de 14.05.2008

Cálculo dos proventos de 
aposentadorias proporcionais – 
TCMRJ

Os proventos não são mais 
calculados com base na remuneração 
do servidor referente ao cargo efetivo, 
mas sim com base nas remunerações 
que integraram a base de cálculo das 
contribuições.

Trata-se de Consulta formulada 
pelo Diretor do Departamento Geral 
de Pessoal,  indagando “acerca 
da metodologia aplicada pelo 
Departamento Geral de Finanças 
– DGF, no cálculo dos proventos 
de aposentadorias dos servidores 
deste Tribunal de Contas, nos termos 
regulamentados pela Lei nº 10.887/04, 
em conformidade com o disposto nos 
§§ 3º e 17º do art. 40 da CF/88”

O consulente esclareceu que, 
para o cálculo dos proventos de 
aposentadorias proporcionais, 
concedidas com base no art. 40 da 
Constituição Federal, com a redação 
que lhe foi atribuída pela Emenda 
Constitucional nº 41/03, o método que 
vigora nesta Corte, quando a média 
remuneratória do servidor aposentado 
alcança valor superior ao da última 
remuneração recebida, é o de aplicar 

definir com clareza e didática a dúvida 
suscitada através da consulta, valeu-se 
das situações hipotéticas apresentadas 
pelo próprio consulente:

“(a) Método atualmente utilizado 
pelo DGF desta Corte

Servidor Homem• 
25 anos de tempo de serviço/• 
contribuição
Proporção de 25/35 para aposen-• 
tadoria
M é d i a  r e m u n e r a t ó r i a :  • 
R$ 10.000,00
Ú l t i m a  r e m u n e r a ç ã o :  • 
R$  8.000,00
Va l o r  d o s  p r o v e n t o s :  • 
R$  5.714,28

A fração de proporcionalidade 
é  ap l i cada  sobre  a  menor 
base remuneratória. (25/35 de  
R$ 8.000,00 = R$ 5.714,28)

(b) Opção interpretativa sugerida 
pelo DGP
Servidor Homem• 
25 anos de tempo de serviço/• 
contribuição
M é d i a  r e m u n e r a t ó r i a :  • 
R$ 10.000,00
Última remuneração: R$  8.000,00• 
Valor dos proventos: R$  7.142,85• 

Nesta hipótese a proporção 
de aposentadoria (fração) é 
aplicada sobre o valor da média 
remuneratória (25/35 de 10.000 = 
7.142,85), se o valor encontrado for 
maior que a última remuneração, 
o servidor receberá esta como 
proventos; se inferior, recebe o valor 
encontrado.”

Apreciando o caso, inclinou-se pelo 
“método atualmente utilizado pelo DGF 

a fração de proporcionalidade, não 
sobre a média das remunerações que 
integraram a base de contribuição 
do benefício, mas em face da última 
remuneração.

Ponderou que tal critério pode 
estar em desacordo com o princípio 
contributivo, realçado pela nova 
redação do art .  40 da CF/88 e 
regulamentado pela Lei nº 10.887/04 
– consideração, para o cálculo dos 
proventos de aposentadoria, das 
remunerações uti l izadas como 
base para as contribuições do 
benefício, efetivadas pelo servidor 
-, argumentando que as disposições 
da lei induzem a interpretação de 
que a fração de proporcionalidade 
deve ser aplicada sobre o valor da 
média remuneratória, mesmo se 
este valor for superior ao da última 
remuneração, que, entretanto, deverá 
ser observada como patamar máximo 
caso o cálculo final dos proventos 
venha a superá-la.

A questão foi  inicialmente 
submetida ao Assessor Jurídico–Chefe 
da Presidência, Dr. Luiz Antonio de 
Freitas Junior que, inicialmente, para 
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desta Corte”, ressaltando que a Lei nº                                                                      
10.887/2004 não tratou expressamente 
da forma de cálculo dos proventos 
proporcionais; que o critério sugerido 
pelo consulente poderia redundar 
na situação, que reputou absurda, 
de um servidor vier a se aposentar 
proporcionalmente e receber proventos 
correspondentes a integralidade da sua 
última remuneração; e que o critério 
adotado pelo DGF atende ao princípio 
da solidariedade previdenciária.

Outrossim, destacou que o critério 
adotado pelo DGF se coaduna com o 
disposto no § 1º do art. 57 da Orientação 
Normativa MPS nº 01/07, do Ministério 
da Previdência Social, verbis:

“Art. 57 Para o cálculo do valor 
inicial dos proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, será 
utilizada fração cujo numerador 
será o total desse tempo e o 
denominador, o tempo necessário 
à respect iva aposentadoria 
voluntária com proventos integrais, 
conforme o inciso III do art. 53, 
não se aplicando a redução no 
tempo de idade e contribuição 
de que trata o art. 55, relativa ao 
professor.
§ 1º A fração de que trata o 
caput será aplicada sobre o valor 
inicial do provento calculado 
pela média das contribuições 
conforme o art. 56, observando-
se previamente a aplicação do 
limite de remuneração do cargo 
efetivo de que trata o § 9º do 
mesmo artigo.”
Conclui, assim, que seria mais 

coerente e adequada a adoção da 
sistemática da referida Orientação 
Normativa, não obstante reconhecer 
que tal norma não tem necessária 
aplicabilidade no âmbito do Município, 
e que sua utilidade, para os efeitos de 
consulta, se dá na qualidade de “norte 
interpretativo”.

Em seguida,  manifestou-se 
nos autos o Ilmo. Procurador da 
Procuradoria Especial, Dr. Francisco 
Domingues Lopes, concordando com 
a fundamentação desenvolvida pela 
Assessoria Jurídica da Presidência.

A matéria foi, então, de ordem, 

submetida a análise do Inspetor Geral 
da 5ª I.G.E./SCE, Dr. Mauricio Caldeira 
de Alvarenga Filho, que, apresentando 
o judicioso parecer de fls. 21/40, 
deu importante contribuição para a 
solução do caso.

O parecer aponta, de plano, 
a b s t r a i n d o  a s  r e s s a l v a s  d a 
Assessoria Jurídica, que a adoção 
da  Or i en tação  Normat iva  do 
Ministério da Previdência Social 
fere a competência concorrente 
entre União e Estados – membros 
para legislar sobre determinadas 
matérias, conforme previsto no 
art. 24, XII c/c art. 30, II da CF/88, 
invadindo a competência municipal 
de suplementar, no caso em tela, 
a legislação federal em matéria 
previdenciária, e, manifestando-
se  cronologicamente  sobre  as 
alterações do art. 40 da CF, desde 
a Emenda Constitucional nº 20/98, 
sustenta que o critério proposto pelo 
consulente é o que se ajusta a uma 
interpretação sistêmica do aludido 
dispositivo constitucional, da Lei 
nº 10.887/04 e das normas em geral 
que regulamentam a concessão de 
aposentadoria proporcional aos 
servidores públicos do município 
do Rio de Janeiro.

Retornando os autos à Procuradoria 
Especial, o Ilustre Procurador, Dr. 
Francisco Domingues Lopes, à luz 
dos argumentos trazidos às fls. 21/40, 
exarou novo parecer, retificando o 
seu posicionamento anterior, para, 
desta feita, prestigiar a regra proposta 
pelo consulente, que “privilegia o 
princípio contributivo que rege os 
proventos de inatividade desde a 
Emenda Constitucional nº 20/98”.

É o Relatório.

A consulta é pertinente 
e se justifica porquanto 

não é pacífico o entendimento sobre a 
matéria. Aliás, a efervescência do tema 
e a possibilidade de entendimentos 
díspares sobre a aplicação da lei está 
retratada nos presentes autos, pela 
divergência, consistente, imparcial 
e fundamentada, que se verifica dos 

pareceres apresentados na instrução 
do processo.

Não obstante  o  br i lho das 
razões sustentadas pelo Ilustre 
Assessor Jurídico-Chefe, entendo 
que os proventos de aposentadoria 
proporcional devem ser calculados 
segundo os parâmetros propostos na 
consulta, alterando-se o critério que 
hoje é adotado.

Não considero aplicável, mesmo 
como “norte interpretativo”, a 
Orientação Normativa MPS 01/07, e 
por algumas razões de independente 
validade.

A uma porque a aplicação poderia 
de fato, como suscitado às fls. 25/28, 
caracterizar interferência indevida na 
competência legislativa municipal 
(art. 24, XII e art. 30, II da CF/88).

A duas porque o art. 40, §3º da 
CF/88 já está regulamentado pela Lei 
Federal nº 10.887/2004.

A três porque, ainda que se 
admit i sse  a  poss ib i l idade  de 
aplicação daquela orientação no 
âmbito municipal, e a possibilidade 
de nova regulamentação do §3º do 
art. 40 da CF/88, haveria, por parte 
da Orientação Normativa MPS 01/07, 
manifesta extrapolação do disposto no 
próprio dispositivo constitucional e na 
Lei nº 10.887/2004.

É pacífico que uma norma, a 
pretexto de regulamentar a lei, não 
pode contrariá-la ou extravasá-la, sob 
pena de incidir em abuso de poder 
regulamentar.

Na espécie, o §1º, in fine do art. 
57 da Orientação Normativa citada 
estabelece condição não prevista 
no art. 40 da CF/88 e nem na Lei nº 
10.887/2004. Na verdade, estabelece 
condição que considero ser contrária à 
finalidade daqueles dispositivos.

Nesse passo, os termos da Orientação 
Normativa, ultrapassando os limites da 
lei, a rigor reforçam o entendimento 
de que a lei direciona-se em outro 
sentido, naquele em que a fração de 
proporcionalidade dos proventos deve 
ser apurada sem a “observância prévia”, 
só incluída no dispositivo da Orientação 
Normativa transcrita no relatório, e não 
prevista na lei.

VOTO
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s Ademais, o entendimento que 
ora sustento, decorre, para além das 
considerações supra, dos termos do 
art. 40, caput e § 3º da CF/88, com a 
redação da EC 41/03:

“Art. 40: Aos servidores titulares 
de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas 
au tarqu ias  e  fundações ,  é 
assegurado o regime de previdência 
de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos 
e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.
.............................................
§  3º - Para o cálculo dos proventos 
de aposentadoria, por ocasião da 
sua concessão, serão consideradas 
as remunerações utilizadas como 
base para a contribuição do servidor 
aos regimes de previdência de que 
tratam este artigo e o art. 201, na 
forma da lei.”
Alterando a sistemática anterior, 

pela qual os proventos deveriam ser 
calculados com base na remuneração 
do servidor no respectivo cargo 
efetivo, a regra atual estabelece 
que o mencionado cálculo deve ter 
como parâmetro objetivo as parcelas 
remuneratórias que serviram de base 
para as contribuições do servidor.

Assim, os proventos do servidor 
aposentado devem ter correspondência 
direta com as contribuições por ele 
vertidas durante a sua atividade. 
Enfatizou-se, e expressamente, o 
princípio contributivo, cuja aplicação 
não se harmoniza, d.v., com o critério 
em vigor nesta Corte para a apuração 
dos proventos de aposentadoria 
proporcional.

Diga-se, ainda, que a referência 
expressa da norma constitucional a 
outro princípio, o da solidariedade 
previdenciária, não representou uma 
alteração concreta na sistemática 
d e  a p u r a ç ã o  d o s  p r o v e n t o s , 
como a que resultou da incursão 
do princípio contributivo, mas 
importou em relevante adequação 

do texto constitucional, posto que a 
característica de plano de benefício 
definido dos regimes de previdência 
dos servidores públicos já denotava 
a solidariedade intergeracional do 
custeio da previdência dos servidores. 
As considerações do Prof. Barbalho 
Leite, reproduzidas no parecer às fls. 
31/32, ilustram com propriedade o 
exposto:

“O Princípio da Solidariedade aí 
– além de refletir a solidariedade 
intergeracional, dado que os 
benefícios atualmente prestados 
são financiados pelos agentes 
atualmente ativos – influi para que 
o cálculo das condições financeiras 
para cobertura da previdência 
social seja feito considerando-se 
o todo do sistema, inclusive com 
transferência de recursos entre 
categorias melhor aquinhoadas e 
classes hipossuficientes.
Quem diz Previdência Social 
Pública, diz, pois, solidariedade 
soc ia l ,  e ,  de  consegu in t e , 
distribuição de riqueza. Não é à toa 
que a novel redação da CF, art. 40, 
segundo texto alterado pelo art. 1º 
da EC nº 41/03, fala em ‘regime de 
previdência de caráter contributivo 
e solidário’. Seja entendido que o 
‘solidário’ aí constitui inovação 
apenas no plano da expressão 
do texto constitucional, visto ser 
corolário do ‘social’ e do ‘público’, 
qualificativos desde sempre da 
Previdência Social instituída, 
organizada e mantida pelo Estado. 
Demais, o ‘solidário’ aponta para 
a solidariedade intergerações na 
previdência dos titulares de cargo 
público entre os segurados da ativa 
e aqueles já postos na inatividade 
e pensionistas.”
De sua vez, a Lei Federal nº 

10.887/04, que regulamentou o § 3º 
do art. 40 da CF, reforçou o caráter 
contributivo do regime da previdência 
como base para a apuração dos 
proventos de aposentadoria dos 
servidores públicos:

“Art. 1º No cálculo dos proventos 
de aposentadoria dos servidores 
titulares de cargo efetivo de 

qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios,  incluídas 
suas autarquias e fundações, 
previsto no § 3º do art. 40 da 
Constituição Federal e no art. 2º 
da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, será 
considerada a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos 
regimes de previdência a que esteve 
vinculado, correspondentes a 80% 
(oitenta por cento) de todo o período 
contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde a do início 
da contribuição, se posterior àquela 
competência.”
O art. 4º e parágrafos da Lei, 

discriminando as parcelas que 
integram e que não integram a base 
de contribuição dos servidores, e 
possibilitando (§ 2º do art. 4º) que o 
servidor opte por incluir na base de 
contribuição parcelas que, como regra, 
não teriam natureza remuneratória 
para aquele fim, acentuam a estrita 
relação de correspondência que 
passaram a ter a base de contribuições 
vertidas pelo servidor enquanto ativo 
e a base de cálculo dos seus proventos 
quando da aposentadoria.

Os argumentos do Ilustre Inspetor 
Geral da 5º IGE sobre o referido ponto, 
são, ao meu juízo, decisivos para o 
desate da controvérsia instaurada 
nos autos:

“.....................................................
31) Entretanto, a Lei Federal nº 
10.887/04, além de estabelecer 
norma geral de cumprimento 
obrigatório por todos os entes da 
federação, também disciplinou 
regras específicas para os servidores 
da União, mantendo, todavia, a 
sistemática do cálculo dos benefícios 
focada nas remunerações-de-
referência utilizadas como base 
para as respectivas contribuições, 
como tratado no item anterior.
32) Nesse passo, o seu art. 4º 
determina, em seu caput, qual a 
alíquota da contribuição social 
incidente sobre a totalidade da 
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base de contribuição do servidor 
público ativo de qualquer dos 
Poderes da União. Veja-se, in 
verbis:

‘Art. 4º A contribuição social 
do servidor público ativo de 
qualquer dos Poderes da União, 
incluídas suas autarquias e 
fundações, para a manutenção 
do respectivo regime próprio 
de previdência social, será de 
11% (onze por cento), incidente 
sobre a totalidade da base de 
contribuição.’

33) O §1º define de forma precisa o 
que vem a ser a base de contribuição 
sobre a qual deve incidir a alíquota 
a ser descontada da remuneração 
do respectivo servidor, da seguinte 
forma, litteris:

‘Art.4º .........................................
§ 1º Entende-se como base 
de contribuição o vencimento 
do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em 
lei, os adicionais de caráter 
individual ou quaisquer outras 
vantagens, excluídas:
I – as diárias para viagens;
II – a ajuda de custo em razão de 
mudança de sede;
I I I  –  a  i n d e n i z a ç ã o  d e 
transporte;
IV – o salário-família;
V – o auxílio-alimentação;
VI – o auxílio-creche;
VII – as parcelas remuneratórias 
pagas em decorrência de local 
de trabalho;
VIII – a parcela percebida em 
decorrência do exercício de cargo 
em comissão ou de função de 
confiança; e
IX – o abono de permanência de 
que tratam o §19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o §5º do art. 
2º e o §1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003’
(grifamos)

“34) O §2º, contudo, faculta ao 
servidor a opção de incluir na 
base de contribuição as parcelas 
remuneratórias previstas nos 

incisos VI e VII, acima gizados, 
para efeito de cálculo do benefício 
a ser concedido, respeitando-se 
apenas a limitação constitucional 
– prevista no §2º do art. 40 da Lei 
Fundamental – caso o valor dos 
proventos obtidos ultrapasse a 
última remuneração do respectivo 
servidor quando ainda em atividade. 
Segue abaixo a transcrição do 
dispositivo, in verbis:

‘Art.4º...........................................
§2º O servidor ocupante de cargo 
efetivo poderá optar pela inclusão 
na base de contribuição de parcelas 
remuneratórias percebidas em 
decorrência de local de trabalho, do 
exercício de cargo em comissão 
ou de função de confiança, para 
efeito de cálculo do benefício a 
ser concedido com fundamento 
no art. 40 da Constituição 
Federal e art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, respeitada, 
em qualquer hipótese,  a 
limitação estabelecida no § 2º do 
art. 40 da Constituição Federal” 
(Destacou-se)
.....................................................

“36) Esta opção dada ao servidor de 
incluir na base da sua respectiva 
contribuição as aludidas parcelas, 
parece-nos elidir a aparente 
antinomia existente no fato das 
normas constitucionais previstas 
nos artigos 40, I, II, III, ‘b’ da 
Constituição Federal e 2º, § 1º 
da Emenda Constitucional nº 
41/03, determinarem o cálculo dos 
proventos de forma proporcional 
e o valor obtido, ao fim, vier a 
superar a sua última remuneração, 
caso em que deverá ser reduzido ao 
valor desta, em face da incidência 
de norma constitucional expressa, 
prevista no §2º do art. 40 da Lei 
Fundamental.
37) Nos parece, assim, que essa 
nova sistemática no cálculo dos 
proventos empreendida pela 
Emenda Constitucional nº 41/03 
e concretizada na Lei Federal nº 
10.887/04, no que tange ao seu § 
2º do art. 4º, aplica-se no âmbito 

deste Município, uma vez que 
sobre a parcela remuneratória 
decorrente do exercício de cargo 
em comissão ou função gratificada 
incide compulsoriamente a 
contribuição previdenciária, vez 
que tal parcela pode incorporar-
se ao vencimento, ou, uma vez 
incorporada, pode vir a ser revista 
em caso de exercício de cargo de 
símbolo mais elevado.
38) Por este motivo, assentamos 
que o entendimento segundo o 
qual a fração da proporcionalidade 
deva incidir sobre a última 
remuneração do servidor, caso a 
média remuneratória prevista no 
art. 1º da Lei nº 10.887/04 seja 
superior àquela, data máxima vênia, 
faz tabula rasa das modificações 
in t roduz idas  pe la  Emenda 
Constitucional nº 41/03, porquanto 
mantém a sistemática anterior, 
dada pela Emenda Constitucional 
nº 20/98, que determina que os 
proventos deveriam corresponder 
sempre à totalidade da remuneração 
no cargo em que o servidor viesse a 
se inativar.”
As previsões do art. 4º e parágrafos 

da Lei nº 10.887/04, notadamente 
quando admitem que o próprio 
servidor opte por aumentar a sua 
base de contribuição, evidenciam 
que, conforme a própria sistemática 
imposta pela lei e pela Constituição 
Federal, o servidor que contribuir mais 
no decorrer da sua vida funcional, 
deverá receber, na aposentadoria, 
proventos maiores, compatíveis com 
as contribuições por ele vertidas.

O critério hoje empregado por 
esta Corte, impede, em hipótese 
como aquela citada na consulta, 
que se configure e que se efetive 
essa correspondência, verdadeira 
premissa a ser observada no cálculo 
dos proventos proporcionais de 
aposentadoria dos servidores.

A c i rcunstância ,  poss íve l , 
destacada no parecer de fls. 14/18 da 
Assessoria Jurídica, de que um servidor 
aposentado proporcionalmente passe 
a receber proventos correspondentes 
a integralidade da sua última 
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s remuneração, não deve impressionar, 
e muito menos ser taxada, d.v., de 
situação absurda.

Com efeito, se por aplicação 
do pr incípio  contr ibut ivo  ta l 
circunstância se materializar, é 
porque os proventos calculados 
serão correspondentes a 80% da 
média remuneratória do servidor, que 
serviu de base para as contribuições 
por ele procedidas no curso da sua 
vida funcional. É justamente essa 
a mudança da lei: os proventos não 

são mais calculados com base na 
remuneração do servidor referente ao 
cargo efetivo, mas sim com base nas 
remunerações que integraram a base de 
cálculo das contribuições.

Em suma, ressalvando as consistentes 
razões do parecer do Assessor Jurídico-
Chefe e salientando que a matéria é 
passível de posicionamentos divergentes, 
entendo que o critério que se adequa à 
lei, e que parece ser o mais justo, é 
aquele sugerido pelo Departamento 
Geral de Pessoal desta Corte.

Pelo exposto, com base nos 
argumentos do parecer de fls. 21/40, 
voto no sentido de se adotar o critério 
proposto na consulta para fins de 
cálculo dos proventos de aposentadoria 
proporcionais, conforme exemplificado 
na hipótese “B” de fls. 39.

Adoto, ainda, a sugestão do item 
43 de fls. 40, para que a solução a ser 
definida por esse E. Plenário prevaleça 
até a eventual edição de norma específica 
pelo Município, que venha a disciplinar 
a matéria em questão.

REPRESENTAÇÃO

É prec iso  mudar  o  a tual 
paradigma de aumentar a arrecadação 
sacrificando a sociedade, em especial 
a classe média. O momento agora é 
de ênfase no controle da despesa e da 
gestão dos recursos.

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo nº 40/000.033/2008
Sessão Plenária de 28.04.2008

Impugnação de Edital de Con-
corrência – Pregão Presencial / 
SMTR

VOTO

Versa o presente da Representação 
referente ao Edital de Licitação (Pregão 
Presencial nº 01/2007) CEL/SMF/
SMTR – Processo Administrativo: 
04/001583/2007.

O Sindicato dos Guardadores de 
Automóveis no Estado do Rio de 
Janeiro apresentou Impugnação ao 
Pregão Presencial nº 01/2007 CEL/
SMF/SMTR.

Os presentes autos retornam de 
diligência baixada, nos termos do Voto 
nº 030/2008 de minha lavra, proferido 
na 4ª Sessão Ordinária, ocorrida em 
21.01.2008. Tal diligência destinou-se 
a garantir o direito constitucional ao 
contraditório e a ampla defesa.

Em sua resposta a SMF alega, em 
preliminar, a decadência do direito 
de representação. Aduz ainda que 

realizou o certame com base em 
informações da Secretaria Municipal 
de Transportes, onde a cidade teria sido 
dividida em 5 (cinco) partes. Tendo sido 
publicado edital de pregão presencial 
em 17 de dezembro de 2007, no qual só 
compareceu um interessado e, mesmo 
assim, “...em desconformidade com o 
Edital,” (fls.28).

A 1ª IGE, procurando atender a difícil 
tarefa de instruir esta representação, 
cuja argumentação, em si, encontra-se 
pobre, digamos até simplória demais, 
colacionou aos autos alguns trechos 
de decisões de órgãos colegiados 
de tribunais da justiça trabalhista e 
estadual, fazendo comentários acerca 
desses acórdãos e, ao final opina pelo 
conhecimento da representação para 
fins de arquivamento.

O Sr. Diretor da Secretaria de 
Controle Externo, o Sr. Secretário Geral 
e a Procuradoria Especial  manifestaram-
se acordemente com o opinamento da 
1ª IGE.

É o Relatório.

Quanto à instrução 
d e s e n v o l v i d a  n a 

1ª IGE, “data máxima vênia”, esta 
procurou informar, da melhor maneira 
possível, mas sou obrigado a acrescentar 
informações conforme exporemos na 
seqüência. 

Quanto às contra-razões da 
jurisdicionada, lembro, preliminarmente 
que, nos termos do artigo 4ª da Lei 
nº 8.666/93, qualquer cidadão pode 
acompanhar o desenvolvimento de 
processo licitatório, tendo direito público 
subjetivo à fiel observância da Lei, não 
havendo prazo decadencial. Além disso, 
a representação do sindicato, assinada 
por seu presidente, deu entrada nesta 
Corte de Contas antes da data para 
entrega dos envelopes.

Neste ponto, cabe salientar que 
este Tribunal não havia recebido cópia 
do referido edital para análise, vindo 
a tomar conhecimento do mesmo por 
intermédio da aludida representação.

A jurisdicionada informa que a 
documentação da única apresentante 
estava em desconformidade com o 
Edital, fato que nos parece estranho, pois 
o inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/02 
determina, aos participantes do pregão, 
que seja firmada “declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente 
os requisitos de habilitação” e no inciso 
XVI do mesmo artigo, está expresso que  
“...se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará 
as ofertas subseqüentes...”.

Além disso, o art. 48, § 3º da 
Lei nº 8.666/93 é para ser usado 
subsidiariamente, em casos omissos e 
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excepcionais, sendo que, o prazo de 8 
(oito) dias concedido equivale à feitura 
de outro pregão e, se o licitante estava 
irregular no momento do pregão, este 
prazo não poderia ter sido concedido.

Quanto à manifestação do sindicato 
propriamente dita:

Vindo à apreciação deste Tribunal, 
por meio desta representação, considero 
que há outros aspectos, além do mérito 
invocado, que devo analisá-los de ofício, 
nos termos da Lei nº 289/81.

Precedente do Processo nº 
40/003663/2001:

No processo nº 40/3663/2001 foi 
decidido, por maioria, ser possível a 
licitação para a Concessão da exploração 
dos estacionamentos em logradouros 
públicos, nos termos da Lei nº 8987/95 
(Concessões e Permissões).  No presente 
caso, a Administração realizou uma 
licitação, porém equivocou-se na 
forma como poderia ter feito.  É o quê 
procuraremos mostrar neste voto.

Lei nº 289 de 1981 – Lei Orgânica 
do TCM/RJ

Art. 3.° Ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, órgão 
constitucional de controle externo, 
no exercício da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, compete:

XIII - decidir sobre representação 
que lhe seja enviada por qualquer 
licitante, contratado ou pessoa física 
ou jurídica, contra irregularidades na 
aplicação da lei pertinente às licitações e 
contratos da Administração Pública;

XVI - verificar a legalidade, 
a legitimidade e a economicidade 
dos editais de licitação, dos atos de 
dispensa ou inexigibilidade, na forma 
estabelecida no Regimento Interno 
ou em ato próprio, bem como das 
despesas ou receitas decorrentes dos 
atos de sua aprovação, de contratos ou 
de instrumentos assemelhados;

Art. 33. Verificada a ilegalidade de 
ato ou contrato, o Tribunal, na forma do 
Regimento Interno, e quando for o caso, 
assinará prazo para que o responsável 

adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, fazendo 
indicação expressa dos dispositivos a 
serem observados.

Lei nº 8.666/93
Art. 12. Nos projetos básicos e 

projetos executivos de obras e serviços 
serão considerados principalmente os 
seguintes requisitos:

III – economia na execução, 
conservação e operação;

Primeiramente analisei a modalidade 
de Licitação adotada no certame, que 
deveria selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, segundo 
o art. 3º da Lei de Licitações. Verifiquei 
que a jurisdicionada utilizou o Pregão, 
modalidade admitida quando o objeto 
vier a ser uma “prestação de serviço 
comum”, nos termos do art. 1º da Lei 
Federal nº 10.520/2002 (Lei dos Pregões). 
Contudo, o objeto licitado não é uma 
prestação de serviço comum, tampouco 
se destina a aquisição de bens e serviços 
comuns, conforme a Lei. Caso fosse um 
serviço comum haveria, naturalmente, 
muitos interessados.

O ilustre Procurador Júlio Ribeiro 
Horta, às fls. 26/27 do Processo 
03/200.753/2005 emitiu parecer acerca 
do uso da modalidade pregão em 
licitação para a exploração de vagas 
de estacionamento em logradouros 
públicos. Opinião essa da qual extraímos 
o seguinte trecho: 

- “Ocorre que o procedimento de 
leilão somente pode ser utilizado para 
serviços comuns e com a devida vênia, 
o escopo dos serviços, aqui licitados, 
não se constituem em serviços comuns 
no conceito legal instituído pela Lei nº 
10.520/2002.”

Como observamos, o Sr. Procurador 
também compartilha do nosso 
entendimento acerca da aplicabilidade 
da modalidade “pregão”. Modalidade 
definida em Lei especial, cujo artigo 
primeiro transcrevemos abaixo.

Lei nº 10.520/02
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 
possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.

A modalidade de licitação empregada 
deve ser adequada ao contrato com 
a administração pública. No caso em 
pauta, temos uma “CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO” 
e não uma simples prestação de serviço 
ao administrador público.

Na Prestação de Serviço ao ente 
Público há, necessariamente, uma 
contraprestação pecuniária pela 
administração, em outras palavras, 
- toda a sociedade paga pelo serviço. 
Diferentemente, na Concessão de 
Serviço Público há uma obrigação 
pecuniária por parte do usuário, 
obrigação essa de natureza tributária, 
tarifa, onde o Concessionário recebe um 
valor (pagamento) pelo serviço prestado 
ao usuário.

Corroborando tal entendimento há o 
Decreto nº 3.555/2000, que regulamenta 
a modalidade Pregão. Essa norma 
estabelece diversas características 
que são incompatíveis com o regime 
de concessões e permissões da Lei nº 
8.987/95 tais como:

 - art. 5º veda o pregão para obras e 
serviços de engenharia, bem como para 
locações imobiliárias;

- art. 8º, V determina o critério de 
menor preço; 

- art.19 exige disponibilidade 
de recursos orçamentários para 
pagamento dos encargos por parte da 
administração. 

Ou seja, no pregão a administração 
contrata e paga, já no regime de concessão 
a administração recebe pagamento.

Acerca do tema em exame, 
transcrevemos diversas normas, em 
especial a Constituição Federal, a Lei 
de Concessões e Permissões e a Lei 
Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro:

-  Constituição Federal
Art. 30. Compete aos Municípios:
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sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá 
sobre:

I  -  o  regime das empresas 
concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial 
de seu contrato e de sua prorrogação, 
bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão;

II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço 

adequado.

-  Lei nº 8.987/95 – Regime de 
Concessões e Permissões da Prestação 
de Serviços Públicos previsto no art. 
175 da Constituição Federal.

Art. 2o .  Para os fins do disposto 
nesta Lei, considera-se:

I - poder concedente: a União, 
o Estado, o Distrito Federal ou o 
Município, em cuja competência se 
encontre o serviço público, precedido 
ou não da execução de obra pública, 
objeto de concessão ou permissão;

II - concessão de serviço público: a 
delegação de sua prestação, feita pelo 
poder concedente, mediante licitação, 
na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e 
risco e por prazo determinado;

Lei Orgânica do Município do RJ
Art. 417 . É privativo do Município, 

que poderá delegá-lo a terceiros 
mediante convenção, o exercício da 
atividade, a título oneroso, de guarda 
de veículo automotor estacionado em 
logradouro público.

Após exame da legislação, concluí 
que a Administração pode usar ou 

dispor dos estacionamentos, em áreas 
e logradouros públicos de formas 
distintas:

1- administração direta, através de 
servidores da administração;

2- administração indireta, mediante 
Contrato de Concessão;

3- administração indireta, mediante 
Convênios;

4- autorização a título precário.
5- vender os talões de estacionamento 

diretamente ou através de comerciantes 
(banca de jornal, por exemplo).

O primeiro caso contempla o 
uso de servidores do ente público 
diretamente no controle e na exploração 
dos estacionamentos.

O segundo caso contempla uma 
forma de terceirização da atividade 
através de uma concorrência pública.

O terceiro caso contempla uma 
segunda forma de terceirização através 
da celebração de um contrato onde há 
a conjunção do interesse público com 
algum interesse social relevante. 

O quarto caso consiste em Ato 
discricionário e precário.

O quinto caso consiste em difundir 
a venda e o uso do talão, ficando ao 
município um dever maior de fiscalizar 
e disciplinar o funcionamento correto, 
semelhante a paquímetros usados nos 
E.U.A..

Acerca do 1º Caso, o inciso II 
da Lei nº 881 de 11.07.1986, Lei de 
criação da CET-RIO, atribui a esta 
empresa (sociedade de economia mista) 
a responsabilidade total pela operação 
e exploração dos estacionamentos 
públicos municipais. Portanto, smj, é 
necessário a realização de concurso 
público para contratação de servidores, 
não podendo nem mesmo terceirizar 
(licitar). Esse é o entendimento adotado 
na respeitável sentença do douto 
Magistrado na 57ª VT, anexa.

Lei nº 881/86
Art. 8º . A CET-RIO terá o seguinte 

objeto social:
I - planejamento, implantação 

execução, nas vias e logradouros do 
Município, dos serviços técnicos e 
administrativos relativos à operação do 

sistema viário e de circulação; 
II - planejamento, implantação, 

administração, operação e exploração 
dos estacionamentos e garagens próprios 
ou públicos municipais;

III - execução dos serviços de 
operação, controle manutenção do 
sistema de sinalização do Município do 
Rio de Janeiro;

IV - a implantação e a exploração 
econômica de equipamentos urbanos 
e atividades complementares, na forma 
e em locais definidos por Decreto do 
Poder Executivo;

Acerca do 2º caso, adota-se a Lei 
nº 8.987- Concessões e Permissões e 
procede-se a um certame,sendo mais 
indicada a modalidade concorrência.

Acerca do 3º Caso, vejamos o 
que ensina José dos Santos Carvalho 
Filho, em sua obra “Manual de Direito 
Administrativo”, (10ª ed., editora 
“Lúmen Júris”, pág. 186). A celebração 
de convênios, por sua natureza, 
independe de licitação prévia como 
regra. É verdade que a Lei nº 8.666/93 
estabelece, no art. 116, que é ela 
aplicável a convênios e outros acordos 
congêneres. Faz, entretanto, a ressalva 
de que a aplicação ocorre no que couber. 
Como é lógico, raramente será possível 
a competitividade que marca o processo 
licitatório, porque os pactuantes já 
estão previamente ajustados para o 
fim comum a que se propõem. Por outro 
lado, no verdadeiro convênio inexiste 
perseguição de lucro, e os recursos 
financeiros empregados servem para 
cobertura dos custos necessários à 
operacionalização do acordo. Sendo 
assim, inviável e incoerente realizar 
licitação.”

Continuando a análise, a luz do 
ilustre doutrinador citado, colhemos 
outras normas que abordam o tema em 
exame, de modo a tornar este Voto mais 
completo e orientador. 

Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito 
Brasileiro 

Art. 8º . Os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão 
os respectivos órgãos e entidades 
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executivos de trânsito e executivos 
rodoviários, estabelecendo os limites 
circunscricionais de suas atuações.

Art. 24º. Compete aos órgãos 
e entidades executivos de trânsito 
dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição:

 X - implantar, manter e operar 
sistema de estacionamento rotativo 
pago nas vias;

Art. 25º. Os órgãos e entidades 
executivos do Sistema Nacional de 
Trânsito poderão celebrar convênio 
delegando as atividades previstas 
neste Código, com vistas à maior 
eficiência e à segurança para os 
usuários da via.

Lei Municipal nº 88 de 03 de janeiro 
de 1979

Art. 1º . Fica o Poder Executivo 
autorizado a assinar contratos ou 
convênios com o Sindicato dos 
Guardadores de Automóveis no 
Município do Rio de Janeiro para o uso 
e exploração de logradouros públicos 
destinados a estacionamento de veículos 
automotores.

Art. 2º .  Os contratos ou convênios 
obedecerão aos termos do Decreto nº 
79.797 – de 08 de junho de 1977, que 
regulamentou o exercício das profissões 
de guardador e lavador autônomos de 
veículos automotores, a que se refere 
a Lei nº 6.242 – de 24 de setembro de 
1975.

Lei Federal nº 6.242 de 23 de 
setembro de 1975

Art. 1º . O exercício da profissão 
de guardador e lavador autônomo 
de veículos automotores, em todo o 
território nacional, depende de registro 
na Delegacia Regional do Trabalho 
Competente.

 Art. 2º . Para o registro a que se 
refere o artigo anterior, poderão as 
Delegacias Regionais do Trabalho 
celebrar convênio com quaisquer 
órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal.

Decreto Federal nº 79.797 de 08 de 
junho de 1977

Art. 5º . Nos estacionamentos em 

logradouros públicos explorados pelos 
órgãos públicos, municipalidade ou 
entidades estatais, só poderão estes 
utilizar os serviços dos guardadores 
e lavadores autônomos de veículos 
automotores, mediante autorização 
especial das Delegacias Regionais do 
Trabalho, ou demais órgãos por elas 
credenciados, nos termos do artigo 1º e 
observadas as condições estabelecidas 
em ato do Ministro do Trabalho.

Lei Municipal nº 2.404 de 18 de 
abril de 1996

Art. 2° . Nos programas e projetos 
referidos nesta Lei, é vedada a criação de 
situações que configurem a instauração 
de monopólio de exploração e 
estacionamentos em logradouros 
públicos em favor de uma empresa.

§ 1° - Para efetivar a vedação 
instituída no “caput” as vagas oferecidas 
à exploração por empresas privadas, 
em regime de licitação, serão divididas 
em lotes , por bairro ou Região 
Administrativa.

Da legislação a respeito do tema, 
com a devida vênia das opiniões 
contrárias, depreende-se que há 
também a possibilidade da realização 
de convênio para uma ou mais das 5 
(cinco) áreas delimitadas no município, 
desde que seja feito conforme orientado 
nas normas citadas.

O  c o n v ê n i o  c o m  o  ó rg ã o 
representativo da classe, devidamente 
autorizado e fiscalizado pela DRT 
(delegacia regional do trabalho) tem 
a característica de proporcionar a 
fiscalização da conduta dos filiados, 
sem que haja subordinação trabalhista, 
nos moldes da CLT, ou seja a atuação do 
sindicato seria meramente moral e ética, 
excluindo-se os maus profissionais.

Segundo o Sindicato...., com o fim 
do convênio em 2001, conforme ofício 
do mesmo, anexo, houve uma invasão 
das áreas de estacionamento público 
por diversos grupos. Este desmando 
ocorre, principalmente, por ausência 
de fiscalização municipal, estadual e 
federal.

Quanto a Ação Civil Pública contra 
a CET-Rio, creio que o tema deva ser 

objeto de nova apreciação ou de recurso 
no Judiciário, posto que constata-se, no 
pouco que chegou a meu conhecimento, 
que a defesa da CET-RIO poderia ter sido 
mais abrangente, é o que se depreende 
das palavras do douto Magistrado 
Trabalhista:

“De qualquer sorte, a ré sequer 
dedica parte de sua defesa à tentativa 
de demonstração do trabalho autônomo 
praticado, sendo aplicável em reforço 
à tese supra acolhida a confissão ficta 
decorrente do art. 302 do CPC pela 
ausência de contestação específica no 
particular.”

Como não  foram admitidos 
litisconsortes, nem assistentes, vozes que 
poderiam ter contestado as alegações do 
Ministério Público do Trabalho ficaram 
mudas. É do conhecimento de todos 
que sem o contraditório, o risco do 
cometimento de equívocos aumenta 
vertiginosamente.

Quanto ao impacto financeiro 
tecemos as seguintes considerações:

Para compreensão das implicações 
e conseqüências resultantes da licitação 
nº 01/2007 (Pregão) das vagas para 
estacionamento em logradouro público, 
sob os aspectos da “Economicidade” 
e da “Proposta mais Vantajosa” para 
o Município, elaboramos mapas 
comparativos entre duas possibilidades: 
- de um lado, a possibilidade do convênio 
- de outro, a contratação oriunda do 
Pregão CEL/SMF/SMTR/PR – 01/2007.

O Mapa-1 baseou-se no edital do 
Pregão CEL/SMF/SMTR/PR – 01/2007, 
que chamaremos apenas de Pregão. 
O Mapa-1 explicita que a contratada 
pagaria um valor por área, a título de 
outorga, e mais um valor de R$ 0,50 
(cinqüenta centavos de real) pela 
concessão, ocorre, porém, que esta não 
se afigura, s.m.j., como a proposta mais 
vantajosa nem sob o aspecto social, nem 
sob o aspecto econômico, conforme 
exporemos.

O Convênio que existia com o 
Sindicato dos Guardadores rendia ao 
município: R$ 0,70 (setenta centavos), 
ao guardador: R$1,20 (um real e vinte 
centavos) e ao sindicato: R$0,10 (dez 
centavos), por talão vendido.
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No Mapa nº 2, estimou-se a diferença no rendimento médio mensal das 43.162 vagas licitadas, considerando 
apenas os R$ 0,20 (vinte centavos) que o município deixa de receber, calculados sobre três possibilidades de 
rotatividade média: 5, 4 ou 3 carros, por vaga e por vaga por dia.

Ou melhor, rotatividade média seria a quantidade de carros que vão ocupar uma mesma vaga num mesmo 
dia, como é público e notório, uma vaga é ocupada várias vezes por carros diferentes no mesmo dia, em alguns 
casos podendo ser ocupada por 13 carros no mesmo dia, segundo informação do ex-conveniado.

Para fins de avaliação adotamos os valores médios de 5 (cinco), 4 (quatro) ou 3 (três) carros para ocupar 
uma mesma vaga em um mesmo dia.

Após a aplicação da rotatividade, foi com surpresa que constatamos os vultosos valores resultantes da 
renúncia de apenas R$ 0,20 (vinte centavos). Renúncia essa que reverterá para o concessionário. 

Como podemos ver nos Mapas 2 e 4, as cifras podem chegar a quase um milhão de reais por mês, isso, 
contando-se apenas os dias úteis, ou seja, desprezando-se os fins de semana e feriados.

A situação fica mais visível no Mapa-3, quando contabilizamos o período integral do contrato, qual seja, de 
60 (sessenta) meses. Observamos então que o valor estabelecido no pregão para a outorga corresponde a algo 
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da renúncia de receita estimada.

Valor pago ao município

Valor auferido pelo contratante.

Valor recebido pelo guardador ou empregado

Situação junto a Previdência (INSS)

Quantidade total de vagas objeto da outorga

Valores praticados pelo Convênio

R$ 0,70 (setenta centavos)

R$ 0,10 (sindicato)

R$ 1,20 (um real e vinte centavos)

Contribuinte individual, Autônomo/Permissionário

43.162

Valores praticados pelo Contrato

R$ 0,50 (cinqüenta centavos)

desconhecido

desconhecido/ Trabalhador Celetista, salário mensal

Dois Contribuintes: empregador/empregado.

43.162

Mapa nº 1 - Comparativo entre as receitas oriundas do Convênio e do Pregão,  
onsiderando a Tarifa básica de R$ 2,00 (dois reais), por talão vendido.

Lote 1 - Centro/Portuária

Lote 2 - Zona Sul 1

Lote 3 - Zona Sul 2 

Lote 4 - Tijuca/Méier

Lote 5 - Zona Norte/Leopoldina/Oeste/Barra/Jacarep

Total da receita ou da renúncia de receita, relativa aos 60 
meses do contrato, considerando uma rotatividade de 5, 4, 

ou 3 talões por vaga, por dia.

Receita auferida com a outorga (R$)

1.681.783,00

1.737.379,00

682.028,00

859.863,00

1.465.258,00

6.426.311,00

Renúncia de receita de R$ 0,20 por talão.

R$ 56.973.840,00
R$ 45.579.072,00
R$ 34.227.072,00

Mapa nº 3 - Comparação entre receita oriunda da outorga e valor da renúncia de R$ 0,20  
pelo prazo de duração do contrato, 60 (sessenta) meses.

Rotatividade Carros/vaga

5

4

3

Obs: - Esta estimativa considerou o total de vagas objeto da outorga, 43.162, multiplicado por uma rotatividade média de 5 (cinco), 4 (quatro), ou 3 (três) carros por vaga, por dia.

Talões vendidos por dia 

215.810

172.648

129.486

Valor auferido mensalmente, considerando apenas 22 dias úteis/mês.

215.810 x 22 x 0,20 = R$ 949.564,00

172.648 x 22 x 0,20 = R$ 759.651,20

129.486 x 22 x 0,20 = R$ 569.738,40

Mapa nº 2 - Comparativo do Impacto na Arrecadação do valor de R$ 0,20 (vinte centavos), por talão vendido, para o Município.
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Na comparação entre o sistema 
adotado no Convênio e o adotado 
no Pregão,  observamos ní t ida 
vantagem do primeiro, inclusive 
sob a ótica da distribuição de 
renda e da arrecadação.

S o b  a  ó t i c a  S o c i a l  – 
Re c e b e n d o  R $  1 , 2 0  ( u m  r e a l 
e  v i n t e  c e n t a v o s )  p o r  t a l ã o 
vendido, cada guardador pode 
paga r  sua  p rev idênc ia ,  como 
autônomo e, ainda, garantir um 
rendimento pelo menos 3 (três) 
vezes maior para o sustento da 
família.

Ainda sob o aspecto social, 
observamos que poderia haver 
mais ênfase quanto a questão das 
vagas para deficientes físicos , 
essas vagas devem ter quantidade, 
tamanho, localização, gratuidade 
e  u t i l i z a ç ã o  b e m  d e t a l h a d o s 
c o n f o r m e  a  L e i  E s t a d u a l  n º 
4.049/2002 e Lei Municipal nº 
2.328/95.

Sob o aspecto da fiscalização 
d a  e x e c u ç ã o  d o  s e r v i ç o  - 
incumbe ao Município o Poder-
Dever  de Fiscalizar o uso das 
vagas em logradouros  públicos 
e privados, nos termos do art. 
29 de  Lei  nº  8987/95 e  ar t .  3 
da Lei Municipal nº 2.404/96. 
Além disso não há como fugir 
da responsabilidade subsidiária, 
uma vez que há cobrança pelo 
u s o  d a s  v a g a s ,  é  o  q u e  n o s 
mostra  o  acórdão colacionado 
às f ls .  32v  (Processo TJRJ nº 
200700500055).

Lamentavelmente o Município 
não tem cumprido seu dever de 
fiscalizar o bom uso das vagas de 
estacionamento,  é notório que 
não há ninguém fiscalizando tal 
atividade nas ruas da cidade, no 
dia a dia.

Quem já  encontrou  a lgum 
fiscal, ao qual pudesse recorrer 
ou reclamar ? 

A  a u s ê n c i a  d o  e n t e 
fiscalizador propicia a prática 
de irregularidades por qualquer 
u m ,  s e j a  c o n c e s s i o n á r i o , 
p e r m i s s i o n á r i o ,  c o n v e n i a d o , 
pessoa autorizada, flanelinha ou 
mesmo servidor que venha a gerir/
explorar os estacionamentos ou 
vagas. 

Lei nº 8.987/95
Art .  29 .  Incumbe ao  poder 

concedente:
I  -   regulamentar o serviço 

c o n c e d i d o  e  f i s c a l i z a r 
p e r m a n e n t e m e n t e  a  s u a 
prestação;

V I I  -  z e l a r  p e l a  b o a 
qualidade do serviço,  receber, 
apurar  e  solucionar queixas e 
reclamações dos usuários,  que 
s e r ã o  c i e n t i f i c a d o s ,  e m  a t é 
t r in ta  d ias ,  das  prov idênc ias 
tomadas;

Concluindo:
A prefe i tura  vende o  ta lão 

por R$ 0,70 (setenta centavos) 
e o mesmo talão é revendido a 
população por R$ 2,00. O cerne 
do problema é quem realizará 
essa venda e em que área. Em 
nossa análise apontamos 5 (cinco) 
formas distintas de regularizar o 
uso de vagas para estacionamento 
em logradouros públicos, porém, 
a melhor opção será aquela que 
preserve a ótica social, através de 
um benefício direto a milhares 
de   t rabalhadores  e  usuár ios , 
sendo a inda  vanta josa  para  a 
Administração,  preservando a 
arrecadação.

N e s t e  p o n t o ,  l e m b r o  q u e 

temos a maior carga tributária 
do mundo. Chegamos ao limite 
máximo de  sacr i f íc io  que  um 
E s t a d o  p o d e  i m p o r  a  u m a 
s o c i e d a d e .  A  s i t u a ç ã o  a t u a l 
exige o controle  das despesas 
e  m e l h o r i a  n a  q u a l i d a d e  d a 
a r r e c a d a ç ã o ,  e v i t a n d o - s e  o 
desperdíc io  ou a  renúncia  de 
receitas. Em outras palavras, é 
preciso mudar o atual paradigma 
d e  a u m e n t a r  a  a r r e c a d a ç ã o 
sacr i f i cando  a  soc iedade ,  em 
e s p e c i a l  a  c l a s s e  m é d i a ,  o 
momento agora é de ênfase no 
controle da despesa e da gestão 
dos recursos. Neste contesto, os 
Tribunais de Contas tornam-se 
peças fundamentais no controle 
da Gestão Administrativa. 

Há ainda que se considerar a 
r. sentença prolatada pelo Juízo 
da 57ª VT, que deve ser acatada, 
portanto, a CET-RIO só poderá 
exercer sua destinação através 
d e  s e r v i d o r e s ,  n ã o  p o d e n d o 
terceirizar de forma alguma, até 
que a decisão judicial seja revista 
ou a Lei nº 881/86 seja mudada. 

Isto posto, voto por diligência 
para que a jurisdicionada adeqüe 
os atos administrativos, relativos 
ao uso de vagas de estacionamento, 
à legislação em vigor, atendendo 
ao envio,  prévio ,  de  ta is  a tos 
para apreciação deste Tribunal. 
Re c o m e n d o  a  j u r i s d i c i o n a d a 
obse rva r  os  pa râmet ros :  -  de 
R$ 0,70 (setenta centavos) por 
talão para a prefeitura e - de R$ 
2,00 (dois reais) para o usuário, 
mantendo  a  uni fo rmidade  do 
talão em toda a cidade, conforme 
m o d e l o  j á  o p e r a c i o n a l i z a d o , 
enquanto não houver opção mais 
vantajosa para a sociedade e para 
a municipalidade.

Receita auferida na outorga, quando considerada mês a mês.

R$ 107.105,18 (cento e sete mil, cento e cinco  reais e dezoito centavos)

Renúncia de Receita oriunda da redução de vinte centavos (R$0,20) por talão.

R$ 949.564,00 – novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais.
R$ 759.651,20 – setecentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e um reais.
R$ 570.451,20 – quinhentos e setenta mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais.

Mapa nº 4 - Valores apurados na tabela anterior, porém, agora, considerados mês a mês, durante 60 (sessenta) meses.
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compensação para o particular, devendo 
o equilíbrio do contrato ser restabelecido 
por meio de outras obrigações.

A Secretaria Geral (fls. 226/226v.), 
contrariamente à manifestação de fls. 
225, sustenta que o entendimento ali 
esposado não lhe parece adequar ao 
caso sob exame, porquanto nestes autos 
se trata de um contrato de concessão 
de uso com obrigações condicionadas 
a determinados eventos futuros que 
não ocorreram, cabendo, in casu, a 
revisão do contrato, a fim de preservar 
o equilíbrio econômico-financeiro, pelo 
que acompanha a conclusão de fls. 224.

A douta Procuradoria Especial, 
através de parecer visado pelo Sr. 
Subprocurador-Chefe (fls. 227/228), 
manifesta-se no seguinte sentido:

“Não são cabíveis as pretensões 
extras da concessionária, tanto de 
obrigações da própria Prefeitura, como 
as novas e diversas vantagens não 
previstas no contrato de concessão que 
se pretende somente prorrogar.

Razão assiste ao Ilustre Procurador-
Geral do Município (fls. 200) quanto à 
desnecessidade das cláusulas segunda 
e seus parágrafos, sexta e parágrafo, 
sétima e nona, que devem ser suprimidas 
do texto do termo de prorrogação do 
contrato de concessão de uso de imóvel 
municipal (fls. 189/193).

Em que pese o entendimento da 
doutrina apontada à fls. 225, sobre esse 
tipo de contrato, que estaria gerando 
um a expectativa de estabilidade para o 
particular, acima de tudo está o interesse 
público.

Além disso, como nesse contrato 
de concessão de uso com obrigações 

Submete-se a novo exame deste Tribunal 
de Contas, após retornar da diligência 
determinada em sessão de 28.03.2008, 
o 1º Termo Aditivo de Rerratificação 
nº 84/2005 ao Termo de Contrato nº 
1713/96, celebrado em 02.12.2005 entre 
o Município do Rio de Janeiro, através do 
Gabinete do Prefeito, e EBTE – Empresa 
Brasileira de Terraplanagem e Engenharia 
S/A e Maria da Cidade – Gerenciamento, 
Serviços, Comércio e Eventos Ltda., tendo 
por objeto a prorrogação, por mais 30 
anos, da vigência do contrato de concessão 
original.

A 4ª IGE/SCE, à fls. 220/224, opina 
pela baixa do processo em diligência, 
a fim de que a Secretaria Especial 
de Turismo “...informe que medidas 
pretende adotar quanto à repactuação 
do contrato de concessão, ouvida a 
Procuradoria Geral do Município, com 
vistas a possível redução do prazo de 
concessão, já que nenhuma das etapas 
do Projeto de Revitalização da Marina 
foi efetivada, considerando-se os gastos 
efetuados pelo concessionário com a 
instalação temporária para a realização 
das competições de vela”.

O Sr. Inspetor Setorial da 4ª IGE/SCE, 
à fls. 225, aduz que, no seu entender, 
uma vez consentida a prorrogação 
da concessão por prazo fixo, esta não 
poderia ser revista sem a necessária 

condicionadas a determinados eventos 
futuros que não ocorreram, seria cabível 
a repactuação, a fim de preservar o 
equilíbrio econômico-financeiro.

A Secretaria de Controle Externo, 
às fls. 220/224, se manifesta por nova 
diligência, para que a Secretaria Especial 
de Turismo esclareça as medidas 
que pretende adotar, no que tange à 
repactuação do contrato de concessão 
(fls. 226), que foi ampliado pelo presente 
Termo Aditivo para 30 (trinta) anos, com 
término em 01/11/2036.

Segundo informação de fls. 219, 
do Sr. Secretário  de Turismo, Rubem 
Medina, os projetos das obras para a 
Revitalização da Marina da Glória foram 
elaborados, licenciados e iniciados 
pelo concessionário, mas por força 
de decisões judiciais as obras foram 
interrompidas aguardando-se decisão 
final da Justiça Federal, que está sendo 
acompanhada pela PGM.

A Secretaria Especial de Turismo 
sugere que o prazo adicional de concessão 
só seria confirmado se o concessionário 
cumprisse, integralmente, o programa 
proposto, caso contrário, o Município 
teria a prerrogativa de abreviar o prazo 
de concessão e buscar outra alternativa 
que lhe parecesse apropriada, seja com 
a administração direta do equipamento, 
seja com um novo procedimento 
licitatório.

Diante do exposto, opino pela 
diligência, para que:

1- a Secretaria Especial de Turismo 
informe as medidas que pretende adotar 
no tocante à repactuação do contrato 
de concessão, com a possibilidade de 
redução do prazo de concessão, uma 
vez que nenhuma das etapas do Projeto 
de Revitalização da Marina da Glória 
foi efetivada.

2- a PGM informe o andamento do 
processo na Justiça Federal, mencionado 
à fls. 219.” 

É o Relatório.

Acordemente com 
o parecer da douta 

Procuradoria Especial, voto pela 
diligência, concedendo-se o prazo de 30 
(trinta) dias para o seu cumprimento.

Contrato de Concessão  
Revitalização da Marina 
da Glória - GPB

TERMO ADITIVO

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 40/005934/2005
Sessão Plenária de 25.06.2008

Considerando que nenhuma das 
etapas do Projeto de Revitalização 
foi efetivada, opina-se por diligência 
para que a Secretaria Especial de 
Turismo informe as medidas que 
pretende adotar quanto a repactuação 
do contrato. 
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Conselheiro-Relator: José de Moraes Correia Neto  
Processo nº 40/005.403/2007 (reconstituição  
parcial do Processo nº 40/2731/2000).
Sessão Plenária de 25.06.2008

CONTRATO

Implementação do Ensino 
Fundamental - Metodologia 
Telecurso 2000 - SMTE

O tempo transcorrido e um 
acervo documental negligenciado 
não podem constituir justificativas 
indiscriminadamente, sendo relevados 
apenas e muito eventualmente, nos casos 
de despesas de pouquíssima monta e, 
se não se verifiquem ilegalidades 
ou a ocorrência de lesão aos cofres 
públicos. 

O presente  processo,  de  nº 
40/005.403/2007, é a reconstituição 
parcial do Processo no 40/002.731/2000, 
ex t rav iado  na  Jur i sd ic ionada , 
juntamente com outros 16 (dezesseis) 
processos, o que motivou sindicância 
administrativa, objeto do Processo nº 
21/000.246/2007.

Trata-se do Contrato nº 09/2000, 
estabelecido pela Secretaria Municipal 
do Trabalho (atual Secretaria Municipal 
de Trabalho e Emprego) e Movimento 
Viva Rio, com a interveniência da 
Unidade de Gestão do “Programa de 
Apoio às Populações Desfavorecidas 
na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro” – APD-Rio.

O Contrato nº 09/2000, autuado 
no Processo nº 40/002.731/2000, foi 
submetido à apreciação por esta Corte, 
sendo determinada diligência, nos 
termos do Voto nº 1.635/2001 – MA 

(fls. 16-31), na Sessão Ordinária de 
30.08.2001, conforme registro no 
Sistema de Controle de Processos 
do TCMRJ.

Vale lembrar que o contrato, 
no valor de R$ 70.073,60 e com 
prazo de execução de 11 meses, 
foi celebrado em 17.05.2000 e tem 
por objeto a implementação do 
ensino fundamental, através da 
metodologia do Telecurso 2000, 
visando à formação básica de adultos 
e jovens, buscando facilitar-lhes o 
acesso ao mercado de trabalho e às 
instituições acadêmicas.

O s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s 
envolvidos têm origem externa, 
sem contrapartida financeira do 
Município, e foram repassados 
pela Interveniente, diretamente à 
Contratada, conforme constam na 
alínea “c”, do inciso II da Cláusula 
Terceira, e da Cláusula Sétima, do 
contrato 

No cumprimento da diligência 
determinada por esta Corte em 
30.08.2001,  a  Jurisdicionada 
apresentou esclarecimentos, a fls. 
32-37. 

Com relação ao questionamento 
a respeito da comprovação de que 
a Contratada possui inquestionável 
reputação ético-profissional e, 

conseqüentemente, preenche os 
requisitos estabelecidos no inciso 
XIII, do art. 24 da Lei nº 8.666/931, 
a Jurisdicionada remeteu a cópia da 
publicação do Decreto Federal s/nº, de 
01.04.1997, que  declara de utilidade 
pública federal a Viva Rio (fls. 35)2, 
assim como uma cópia de ofício da 
Fundação Roberto Marinho, com data 
de 29.10.1997, endereçado ao então 
Secretário de Estado de Trabalho 
e Ação Social (fls.36), no qual se 
enaltece a proficiência do Viva Rio na 
aplicação do Telecurso 2000.  

Quanto ao questionamento da 
comprovação do cumprimento do 
disposto na Cláusula Décima, não 
existem no presente processo quaisquer 
cópias do material de divulgação da 
execução do objetivo do contrato 
em tela. O mesmo ocorre no tocante 
à relação do corpo docente atuante, 
com a respectiva qualificação civil e 
os comprovantes de habilitação para o 
exercício do magistério, acrescentando 
outras informações, no caso de 
estudante ou em outras situações. 

Em sua resposta, a Jurisdicionada 
informa não possuir a documentação 
e declara  acreditar que tenha sido 
encaminhada para a gestora dos 
recursos, que é a União Européia.  

Outro ponto objeto da diligência 
foi a identificação dos responsáveis 
pela supervisão e coordenação 
prevista no inciso I da Cláusula 
Terceira: a Jurisdicionada informa 
que aquelas funções foram exercidas, 
indistintamente, por servidores 
lotados na Gerência de Contratos, 
surpreendentemente, sem identificá-
los.         

No tocante ao questionamento a 
respeito da competência da Escola 
Técnica Federal de Química do Rio de 
Janeiro para a aplicação de exames e a 
conseqüente certificação de conclusão 

1 O inciso XIII, do art. 24 da Lei nº 8.666/93, com a redação determinada pela Lei nº 8.883/1994, reza que  a licitação é dispensável, também, “na 
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos” 
2 o art. 2º do citado decreto determina que “ a entidade de que trata este Decreto fica obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 
de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do 
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto 
nº 50.517, de 02 de maio de 1961, e o art. 4º, caput, da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
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financeiros.    

Desse modo, em função do tempo 
decorrido e considerando que, em 
processos análogos, a Jurisdicionada 
informa não dispor dos documentos 
n e c e s s á r i o s  p a r a  e s c l a r e c e r 
integralmente os questionamentos 
oriundos deste Tribunal, a 1ª IGE (fls. 
39-40) sugere a remessa do processo a 
este Relator, para apreciação.

O Senhor Diretor de Secretaria de 
Controle Externo (fls. 41) acompanha 
a opinião da inspetoria e o Senhor 
Secretário-Geral se manifesta (fls. 
42) favoravelmente ao arquivamento, 
sugerindo – ainda – recomendação 
idêntica à do Voto nº 619/2007-
JMCN, exarado no Processo nº 
40/001.593/2000 (cópia a fls. 44-46), 
de que, “doravante, mesmo em casos 
assemelhados, em que os recursos 
não provenham do Erário Municipal 
e sejam repassados diretamente a 
terceiros contratados para a execução 
do projeto, pelo simples parte de 
constituir parte do pacto, certifique-se 
de incluir cláusula que lhe garanta, no 
mínimo, o acesso a cópias aprovadas 
do Relatório Final da Execução e da 
Prestação de Contas, de maneira a ter 
condições de, a qualquer momento, 
avaliar e reavaliar sua participação em 
tais projetos e, não menos importante, 
de ter condições de prestar contas 
dessa participação à Administração 
Municipal”. 

A douta Procuradoria Especial, 
em pronunciamento de fls. 47, opina 
pelo simples arquivamento, com a 
recomendação sugerida.

É o Relatório.

Quando do exame 
d o s  p r o c e s s o s 

parcialmente reconstituídos que 
integram o grupo de dezessete feitos 
extraviados na Secretaria Municipal 
de Trabalho e Emprego, listados a fls. 
02 do presente,  esta Corte de Contas 
tem pautado sua decisão final nos 
resultados da verificação de indícios 

de prejuízo ao Erário Municipal ou de 
violação dos princípios norteadores da 
Administração Pública, estabelecidos 
no caput do art. 37 da Constituição 
República. Inexistindo tais indícios, 
a decisão tem sido de arquivamento 
dos termos, sem prejuízo de eventual 
reexame, na eventualidade de surgirem 
fatos novos referentes à matéria.

O presente caso, no entanto, ainda 
não se enquadra nesse cenário.

Primeiramente, há de se lembrar 
à Jurisdicionada o princípio da 
continuidade administrativa, a respeito 
do qual o ilustre doutrinador Doutor 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto nos 
ensina, com grifos do próprio autor:

“Considerando-se, em conjunto, 
as atividades do Estado, enquanto 
administrador, todas elas se supõem 
legalmente definidas e a ele cometidas, 
por terem sido consideradas  como 
necessárias à satisfação dos interesses 
públicos que lhe foram confiados, 
tornando-se, com isso, indisponíveis 
para seu ramo executivo.

Disso resulta que qualquer solução 
de continuidade que a Administração 
cause ou permita que se cause à 
regularidade dessas atividades fere a 
lei comitente, salvo se ela própria a 
tiver previsto”3.

Assim sendo, mesmo que o termo 
de contrato em exame tenha sido 
celebrado em 17 de maio de 2000, 
com prazo de execução de 11 meses, 
a mudança dos gestores municipais 
em 1º de janeiro de 2001 e em 1º 
de janeiro de 2005 não exime as 
autoridades sucessoras das obrigações 
assumidas pelo Órgão, como não as 
exime dos deveres vinculados ao 
ato praticado por antecessor, em 
nome do Órgão. Portanto, o tempo 
transcorrido e um acervo documental 
negligenciado não podem constituir 
justificativas indiscriminadamente, 
sendo relevados apenas e muito 
eventualmente, nos casos de despesas 
de pouquíssima monta e, mesmo 
assim, somente quando, apesar de se 
detectarem imperfeições e lacunas, 
não se verifiquem ilegalidades, 

do curso, a Jurisdicionada limita-se 
a repetir informações equivocadas e 
inaceitáveis, inclusive já claramente 
contestadas no Voto nº 1.635/2001-
MA, quando do exame do Termo 
de Referência ao qual se prende o 
contrato em exame. 

Também foram objeto da diligência 
os critérios de verificação e avaliação 
da aprendizagem, a escala de expressão 
da avaliação (conceitos ou notas e seus 
valores) e os agentes responsáveis pela 
avaliação, em cada etapa. 

A Jurisdicionada, em resposta, 
confundindo “competência legal” 
(objeto da indagação) com “capacidade 
de fazer algo corretamente”, alega 
que a Escola Técnica Federal de 
Química do Rio de Janeiro, pela sua 
tradição e experiência ao longo dos 
anos na preparação educacional, 
dispensa qualquer pronunciamento 
no tocante à sua competência e que, de 
acordo com a Lei nº 9.394/97 (que, na 
verdade, é de  1996) c/c o Decreto nº 
2.208/97 e a Portaria/MEC nº 646/97, 
o processo de certificação aconteceu 
mediante avaliação por participação, 
necessitando o educando atingir 25 
pontos, para ter seus conhecimentos 
apurados por meio de prova final.    

Indagada se houve consulta à 
Secretaria Municipal de Educação 
sobre a possibilidade de participação 
na iniciativa e, na hipótese afirmativa, 
que informasse o seu resultado, 
a Jurisdicionada respondeu que a 
referida consulta não foi realizada, por 
ser impertinente.

Po r  f i m ,  n o  t o c a n t e  a o 
questionamento sobre os relatórios 
de acompanhamento pedagógico, 
previstos na Cláusula Terceira – III, 
“i”, e na Cláusula Nona do contrato, 
juntamente com a solicitação de que 
apresentasse a relação nominal dos 
alunos e os resultados finais por eles 
alcançados, o Órgão jurisdicionado 
informa não ter encontrado no processo 
instrutivo quaisquer referências a 
respeito, declarando crer que os 
relatórios, juntamente com a prestação 
de contas,  tenham sido encaminhados 

3 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira.Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p.100.

VOTO
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irregularidades ou a ocorrência de 
lesão aos cofres públicos – isto, 
como decisão ditada pela aplicação 
do princípio constitucional da 
economicidade. 

Em segundo lugar, no caso em 
pauta, estamos a lidar com recursos 
f inancei ros  que ,  embora  sem 
ingresso nos cofres do Município, 
foram a ele destinados, através 
da Convenção nº BRA/B7 – 3010/
IB/95/115. Não obstante o repasse 
ocorrer diretamente da Unidade de 
Gestão do “Programa de Apoio às 
Populações Desfavorecidas na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro” – 
APD-Rio, concedente dos recursos 
financeiros e, concomitantemente, 
Interveniente no contrato em exame, 
para a Contratada, Movimento Viva 
Rio, a escolha da empresa cabe ao 
Município, mediante processo seletivo 
comprovado à concedente dos recursos 
financeiros. 

Logo, não cabe cogitar uma 
interpretação deste contrato que 
relegue  o Município a um papel 
passivo, de mera observação, uma 
vez que sua participação é ativa, 
determinante e intensa: a definição 
do objeto, a escolha da executante, 
a escolha dos locais de execução, a 
fiscalização e o acompanhamento das 
prestações de contas.

Destas duas considerações emerge 
a conclusão de que cumpre ao Órgão 
jurisdicionado envidar todos o 
esforço ao seu alcance para obter 
as informações requeridas por este 
tribunal, bem como  a respectiva 
documentação comprobatória, quando 
demandada, mesmo quando  esse 
esforço significar, além do simples 
entendimento telefônico ou da 
cômoda correspondência eletrônica, 
a necessidade de visitas pessoais aos 
representantes das demais partes 
contratantes ou, em cenário mais 
radical, a notificação extra-judicial 
dessas partes.  

O terceiro ponto a merecer especial 
atenção é a importância capital da 
verificação da execução do objeto 
contratado, o que apenas surge em 
cena  para exame concomitante, graças 
à incrivelmente longa tramitação do 
processo de análise da conformidade 
legal do contrato, que se estende até 
hoje, extrapolando a data do término 
da execução dos serviços.

A execução do objeto, por sua vez, 
há de ser examinada aferindo-se se o 
produto final coincide com a satisfação 
do interesse público que esse objeto se 
propõe a atender. Em outras palavras, 
buscando-se a certeza da efetividade 
do contrato. E, neste caso, o que 
significaria essa efetividade?

O objeto contratado é: “implementar 
o ensino fundamental, através da 
metodologia do Telecurso 2.000, 
visando à formação básica de adultos 
e jovens, buscando facilitar-lhes o 
acesso ao mercado de trabalho e às 
instituições acadêmicas”.  No entanto, 
conforme já aponta o então Relator, 
Conselheiro Maurício Azedo, no seu 
Voto nº 1.635/2001-MA, o confronto da 
formulação deste objeto com o Termo 
de Referência do contrato revela que o 
real objeto é ofertar a jovens com idade 
superior a 15 anos, bem como a adultos, 
o ensino fundamental da 5ª à 8ª série, 
seguindo a metodologia adotada no 
Telecurso 2.000, que é um projeto 
educacional da Fundação Roberto 
Marinho.4 Note-se que “acesso às 
instituições acadêmicas” não significa 
outra coisa senão a possibilidade de 
continuação dos estudos.

No referido Voto, também foi 
explanado ,  de  fo rma  c la ra  e 
minuciosa, que o Telecurso 2.000 não 
é uma instituição escolar e sim uma 
metodologia de ensino a distância.5 
Como tal, funciona sem certificação 
própria, limitando-se a prover o 
estudante com “conhecimento baseado 
no currículo do ensino fundamental e 
médio, por meio da televisão”6. As 

oportunidades de aprendizagem são 
oferecidas em núcleos denominados 
“telessalas”, igualmente descritas 
no Voto já apontado, do Conselheiro 
Maurício Azedo.

Assim, a situação comum é 
que, concluindo seus estudos nas 
telessalas, os cursistas, se desejarem 
uma certi f icação válida para 
prosseguimento de estudos, têm a 
oportunidade de inscrever-se para 
prestar exames oficiais de suplência 
oferecidos pelos Sistemas Estaduais de 
Ensino ou pelos Sistemas Municipais 
de Ensino, nos termos dos arts. 37, 
§1º e 38, da Lei Federal nº 9.394/96, 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Não haveria motivo para esta Corte 
de Contas questionar a certificação, 
se o telecurso tivesse sido oferecido 
nesses termos, como preparatório, a 
exemplo de qualquer outro curso livre. 
Ocorre que  o Termo de Referência 
do contrato em exame é claro, no seu 
subitem 6.1 (fls. 07 do Processo nº 
21/000095/2000), quanto à existência 
de um certificado de conclusão do 
ensino fundamental, emitido pela 
Escola Técnica Federal de Química 
do Rio de Janeiro, com base na Lei 
nº 9.394/97 (que, como já dissemos, 
é de 1996), no Decreto nº 2.208/97 
e na Portaria do MEC nº 646/97, de 
14 de maio de 1997. No entanto, 
nenhum dos três dispositivos legais 
respalda a certificação do curso em 
questão, por aquela Escola Técnica 
Federal, conforme demonstrado no 
Voto nº 1.635/2001-M.A.7, o que torna 
inválidos os certificados porventura 
emitidos.

Portanto, voltando à nossa indagação 
sobre o quê significaria a efetividade 
na execução do objeto deste contrato, 
podemos agora respondê-la: a correta 
certificação dos cursistas, em nível 
de conclusão do ensino fundamental, 
facultando-lhes o prosseguimento de 
seus estudos, quer de natureza geral 

4 Projeto iniciado em 1978, em convênio entre a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São 
Paulo. Para acesso a todo o histórico do Telecurso 2.000,  v. o Anexo 02, com 04 folhas, autuado pelo Gabinete do Conselheiro-Relator (GCS-6), 
em 16/06/2008.
5 O prefixo grego tele- , presente no vocábulo telecurso, significa “ao longe; a distância”.
6 V. Anexo 02, fls. 01.
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s ou profissionalizante.
Pois bem,  não tendo a instituição 

emitente autorização legal para 
fazê-lo, que poderia ser dada pelo 
Conselho Estadual de Educação do 
Rio de Janeiro, não resta dúvida de 
que os certificados não têm validade 
e mais grave se torna o fato, quando 
consideradas as participações de uma 
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro 
e de uma Escola Técnica Federal.

Sendo assim, no interesse dos 
cursistas, tanto quanto das próprias 
instituições envolvidas, permanece 
a necessidade de a Jurisdicionada 
promover a urgente regularização 
dessa questão.

Diante da instrução dos autos e das 
opiniões e considerações expendidas, 
voto por diligência, com os seguintes 
objetivos:

1- Se, por um lado, os documentos 
apresentados a fls. 35-36 servem como 
comprovantes da boa reputação da 
Contratada, e, ainda, sua natureza de 
associação civil sem fins lucrativos é 
comprovada pelo exame de cópia do 
Estatuto obtida na página eletrônica da 
própria entidade, juntada pelo GCS-6 
como Anexo 01, a análise de suas 
finalidades (art. 3º), demonstra que 
a instituição não atende às condições 
exigidas no inciso XIII, do art. 24 da 
Lei nº 8.666/93, com a redação dada 
pela Lei nº 8.883/1994. Portanto, 
a dispensa de licitação não está 
corretamente fundamentada, devendo 
a Jurisdicionada pronunciar-se a 
respeito;

2 -  Deverá a  Jurisdicionada 
apurar, para  identificar os servidores 
responsáveis pela coordenação e 
supervisão de que trata a Cláusula 
Terceira do contrato, informando a este 

tribunal, uma vez que não é admissível 
que uma obrigação contratual de tal 
relevância tenha sido, como alegado, 
exercida, “indistintamente, por 
servidores lotados na Gerência de 
Contratos”, e que do exercício dessas 
funções de alta responsabilidade não 
tenham restado mínimos traços;

3 - Igualmente, deverá o Órgão 
jurisdicionado promover as gestões 
necessárias junto ao Movimento Viva 
Rio e, se necessário,  também junto à 
Unidade de Gestão do “Programa de 
Apoio às Populações Desfavorecidas 
na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro– APD-Rio”,  com o objetivo de 
obter a relação nominal dos cursistas 
e os respectivos resultados finais 
alcançados, além de, pelo menos, uma 
cópia do Relatório Final e da Prestação 
de Contas, não apenas para recompor 
seu acervo documental, mas também, 
para dispor de um valioso referencial 
que lhe auxilie a, no futuro, melhor 
avaliar a conveniência de participar 
de projetos assemelhados.

4 - É de todo conveniente que a 
Jurisdicionada solicite o parecer do 
Conselho Estadual de Educação do Rio 
de Janeiro a respeito da matéria. No 
caso de o CEE-RJ declarar a inequívoca 
validade dos certificados emitidos, 
bastará a Jurisdicionada juntar cópia 
do parecer aos autos, para que se 
considere superada a questão. No 
entanto, constatando a emissão de 
certificados de conclusão sem o devido 
respaldo legal, portanto inválidos, 
deverá o Órgão jurisdicionado, em 
seguida, exigir da Contratada, em 
conjunto com a Escola Técnica Federal 
de Química, e mediante a apresentação 
de toda a documentação necessária, 
submeter ao egrégio Conselho 

Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro pedido de convalidação do 
curso e dos certificados emitidos. Até 
que se comprove a convalidação que 
conferirá legitimidade aos certificados 
de conclusão, na realidade, não se 
pode entender como devidamente 
executado o objeto do contrato. 

Finalmente, voto, ainda, por 
recomendação à Jurisdicionada, de 
que, na eventualidade de projeto 
futuro que envolva certificação do 
ensino fundamental, ainda na fase de 
planejamento consulte a Secretaria 
Municipal de Educação sobre a 
possibilidade de se responsabilizar 
pela avaliação da aprendizagem 
e a conseqüente certificação, na 
forma que lhe faculta a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Em absoluta divergência 
do que afirma a Jurisdicionada, 
nada há de impertinência no fato 
de um Órgão municipal buscar a 
cooperação de outro, na perseguição 
de um objetivo comum a ambos e 
de inquestionável interesse para a 
coletividade. Muito pelo contrário, 
essa integração é extremamente 
desejável, carreia os recursos para a 
própria Administração municipal e, 
sobretudo, garante a realização do 
trabalho por profissionais habilitados 
e concursados, sintonizado com 
as exigências legais. Tivesse sido 
tomada tal providência, mesmo que 
não se concretizasse a execução pela 
SME, certamente que esta última 
teria alertado  a Jurisdicionada para 
os riscos de sua escolha, cujos frutos 
aí estão, à espera de soluções.   

Para o cumprimento da diligência, 
fixo o prazo de 30 dias.

 

7 Na LDB (Lei nº 9.394/96), nada há que autorize instituições como a ETFQ a certificar a conclusão de estudos não técnicos no nível de ensino 
fundamental ou a aplicar exames supletivos nesse nível. O Decreto nº 2.208/97, que veio regulamentar o art. 36, § 2º, e os artigos de 39 a 42, todos 
da Lei nº 9.394/96, cuida, exclusivamente, do ensino profissionalizante (Educação Profissional). Em seu art. 3º, estabelece 3 níveis na educação 
profissional: básico, destinado à qualificação, re-qualificação e re-profissionalização de trabalhadores, independentemente de escolaridade prévia; 
técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado segundo 
as normas fixadas no mesmo decreto; e tecnológico, correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a egressos do 
ensino médio e técnico.  
8 www.vivario.org.br
9 Note-se que em parte alguma dos autos, mormente no Contrato e no seu Termo de Referência, explicita-se informação tão essencial quanto o 
número de cursistas. Destes, com base meramente no estudo dos autos, não se sabe a quantidade exata e, muito menos, sua identidade.
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Conselheiro-Relator: 
Nestor Guimarães Martins da Rocha
Processo nº 40/005.358/2007
Sessão Plenária de 19.03.2008

Acumulação indevida de 
cargos públicos 

ACÓRDÃO – TCU

Diligência para que a SMS e SME 
adotem providências para instaurar o 
devido processo administrativo visando 
apurar a acumulação de cargos públicos.

Trata-se de expediente encaminhado 
pelo Tribunal de Contas da União-TCU, 
através do Aviso nº1580-Seses-TCU de 
24.10.2007, informando do Acórdão nº 
2242/2007 proferido no Processo TC 
nº 022.252/2007-1, do relator o Exmº 
Sr. Ministro Valmir Campelo, acerca 
de acumulações indevidas em cargos 
ou empregos públicos por servidores 
federais ativos, não permitidos pela 
legislação especifica no âmbito federal, 
estadual e municipal, a partir do 
cruzamento de dados  com  servidores 
das seguintes Unidades:
• Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde no Estado do Rio de Janeiro;
• Instituto Nacional do Câncer;
• Instituto Nacional de Cardiologia;
• Instituto Nacional de Traumatologia 

e Ortopedia;
• Hospital Geral de Bonsucesso;
• Hospital dos Servidores do Estado.

Os dados foram extraídos através 
dos documentos enviados pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro e pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
que foram confrontados com os dados 
cadastrais constantes do SIAPE do 
Governo Federal.

Como se vê do Relatório e Voto 
do Exmº Sr. Ministro Relator Valmir 
Campelo consta a determinação de 
encaminhamento do que foi apurado 
através da listagem contendo os nomes 
de servidores aos órgãos competentes, 
incluindo-se aí esta Corte de Contas, 
para adotarem as providências cabíveis 
com relação aos fatos constantes dos 

autos em comento.
De pronto, o presente processo foi 

encaminhado à 4ª Inspetoria Geral para 
manifestar-se com relação ao abordado 
nos autos.

A propósito, a 4ª IGE às fls. 48/50, 
primeiramente informa que no exercício 
de 2007 realizou inspeção extraordinária 
na Secretaria Municipal de Saúde sobre 
a questão da situação dos recursos 
humanos desta Secretaria. O relatório 
foi protocolado neste Tribunal sob o 
nº 40/002.685/2007 e distribuído ao 
Conselheiro Relator Jair Lins Netto. 
Em Sessão Plenária de 27.08.2007, nos 
termos do relatório e voto apresentado 
pelo Relator, foi aprovada a diligência a 
fim de buscar esclarecimentos junto à 
jurisdicionada no tocante ao constatado 
pela equipe inspecionante, bem como 
do encaminhamento de cópia do 
relatório de inspeção à Augusta Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro.

A 4ª IGE finaliza sua instrução, 
propondo a baixa dos autos em 
diligência a fim de que a Secretaria 
Municipal de Saúde, com base nos 
elementos constantes dos autos, adote 
as providências e as medidas ao seu 
alcance destinadas a apurar prováveis 
acumulações irregulares de cargos 
públicos.

Os autos foram encaminhados a 3ªIGE 
para se pronunciar a respeito da matéria.

A 3ª Inspetoria Geral, diante das 
evidências da acumulação de cargos 
envolvendo a Secretaria Municipal de 
Educação, adota o mesmo entendimento 
propondo o envio de cópia dos autos 
também para a SME para fins de 
apuração das ocorrências de nomes nas 
listagens de fls. 14/46 do presente.

Ao examinar a matéria na instrução 

de fls.53 e 54, a Assessoria da Secretaria 
de Controle Externo, diante das propostas 
das Inspetorias envolvidas na instrução 
processual, pronuncia-se também pelo 
encaminhamento de cópias do presente 
processo para as Secretarias Municipais 
de Saúde e de Educação, para que 
adotem as providências ao seu alcance 
para apurar a acumulação indevida de 
cargos públicos com relação ao conjunto 
de servidores constantes da listagem de 
fls.14/46 do feito.

A douta Procuradoria Especial, em 
parecer visado pelo Sr. Procurador-
Chefe, manifestou sua concordância 
com as conclusões dos pareceres do 
Corpo Técnico.  

É o Relatório.
                                                                                      

Trago à apreciação 
des te  Coleg iado 

expediente, encaminhado através 
do documento de fl.02 dos autos, do 
Tribunal de Contas da União – TCU, 
dando ciência a esta Corte de Contas 
a respeito do conteúdo do Relatório 
e Voto do Exmº Sr. Ministro Valmir 
Campelo, proferido no Processo nº TC 
022.252/2007-1.

Diante da documentação carreada 
nos autos, alinho-me às conclusões 
dos pareceres do Corpo Instrutivo e da 
douta Procuradoria Especial, e voto pela 
diligência a fim de que seja encaminhado 
à Secretaria Municipal de Saúde e à 
Secretaria Municipal de Educação, cópia 
de inteiro teor dos autos, bem como deste 
relatório e do voto que o fundamentam, 
para que adotem providências ao seu 
alcance, com vistas ao abordado no 
presente   processo, encaminhando a este 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as 
informações/documentos e providências 
adotadas para instaurar o devido processo 
administrativo para apurar a acumulação 
de cargos públicos ante a relevância da 
matéria aqui tratada.

 O presente processo deve ficar 
sobrestado  na 4ªIGE, sem deixar de 
comunicar também a 3ª IGE desta 
determinação, com vistas a aguardar o 
retorno das informações/documentos, 
para posterior juntada e exame dos 
documentos encaminhados.

VOTO
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á cerca de um ano foi criada 
e inserida na estrutura 
organizacional do TCMRJ, 

através da Lei municipal n° 4533, de 
27 de junho de 2007, de iniciativa da 
Presidência desta Corte de Contas, 
a Assessoria de Segurança Institu- 
cional – ASEG.

Regulamentadas pela Deliberação 
nº 171, de 27 de fevereiro de 2008, as 
atribuições da ASEG compreendem, 
desde a garantia da independência e 
autonomia da atividade de fiscalização 
das contas públicas, à preservação 
do patrimônio do TCMRJ, incluindo 
o apoio à realização de sindicâncias 
e inquéritos administrativos. Para 
atender a  instalação e implementação 
da ASEG foram realizadas obras no 
décimo quarto andar do Tribunal: 
duas salas foram destinadas à 
administração, uma para o staff, centro 
de treinamento, e outra destinada à 
central de monitoramento.

A ASEG é estruturada com uma 

Assessoria e duas Assistências 
(Patrimonial e Institucional), sendo 
o Assessor-Chefe responsável pela 
coordenação das atividades de 
segurança desenvolvidas no âmbito 
do Tribunal.

A Assistência de Segurança 
Patrimonial, que tem como assistente 
chefe Carlos Sianci Antunes, tem 
como  incumbência  controlar as 
ações referentes à segurança das 
instalações físicas e patrimoniais do 
TCMRJ e de seus servidores, gerenciar 
ações de prevenção e de combate a 
incêndios, e coordenar o centro de 
monitoramento.

A central de monitoramento 
reúne a mais moderna tecnologia de 
gerenciamento e arquivo de imagens, 
equipadas com câmeras micro-
eletrônicas digitais, adquiridas após 
longo estudo de viabilidade técnicas 
e elaboração de um minucioso 
projeto de implementação do sistema 
de segurança. Dessa forma, foram 

José Renato Torres do Nascimento 
fala da estrutura e atribuições da 
Assessoria de Segurança 
Institucional – ASEG, criada 
recentemente no TCMRJ. 
José Renato é o assessor 
chefe da ASEG desde sua 
implementação.

H identificados os locais de instalações 
das câmeras, com escopo de ampliar 
a tranqüilidade e a segurança nas 
dependências e no perímetro da sede 
desta Corte de Contas.

A Assistência de Segurança 
Institucional, sob a chefia de Marcelo 
Filizzola Assunção, tem por missão 
garantir a segurança do Tribunal 
e de seus membros em situações 
excepcionais; realizar convênios com 
os órgãos do sistema de segurança 
pública e ainda, ministrar treinamentos 
que visem à prevenção de situações de 
risco.

Cumpre esclarecer que o objetivo 
desenvolvido pela Assessoria de 
Segurança Institucional, através 
do monitoramento, não é alarmar, 
constranger ou expor os servidores, 
mas prevenir a prática de delitos no 
âmbito do Tribunal, preservando a 
privacidade das pessoas em razão 
do sigilo da produção e arquivo das 
imagens.

O TCMRJ cria a Assessoria de 
Segurança Institucional
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Q
uando criança, jogou futebol 
de areia. Depois, se dedicou 
aos exercícios de academia. 
Aos 25 anos, conheceu o 

squash e começou a praticar. Hoje, 
aos 41, o contador da 4ª IGE, Ângelo 
dos Santos Neto, é o número um do 
ranking carioca de máster 40 anos.

“Em 1992, a Academia Axe, na 
Barra da Tijuca, inaugurou três quadras 
de squash. Me interessei pelo esporte, 
joguei e gostei. Pratiquei durante três 
anos mas ficou complicado conciliar 
o squash com trabalho, casamento e 
o nascimento de minha filha Isabela. 
Mas, em 2004, retornei e, de lá 
pra cá, comecei a treinar com mais 
dedicação”.

Atualmente, Ângelo treina no Rio 
Squash Clube, na Glória, e fala com 
orgulho de suas conquistas.

“No primeiro campeonato brasileiro 
de que participei, em 2005, fui vice-
campeão. O torneio foi de máster 35 
anos, realizado em Brasília. No ano 
seguinte, em Belo Horizonte, fui o 
campeão brasileiro.  Esse ano, aqui no 
Rio de Janeiro, na categoria acima de 
40 anos, já houve quatro etapas: do Rio 
Squash Clube, do Paissandu Atlético 
Clube, do Clube Monte Sinai e a etapa 
da Academia Alfa Barra. Ganhei as 
quatro. No ranking carioca de máster 
40 anos, sou o número um da minha 
categoria”.

Ângelo explica que há também o 
torneio “Classe Amadoras”, onde os 
atletas são qualificados por categoria 
e não por idade. “São seis categorias e 
eu jogo na quarta, onde sou o primeiro 
do ranking, desde janeiro de 2008. Se 
eu ganhar o próximo torneio, subo de 
classe, ou seja, passo para a terceira”.

Ângelo, que emagreceu oito quilos 
para alcançar melhor forma, divide 
sua rotina de treinamento em quatro 
etapas.

Faço tudo que 
posso para 

atingir melhor 
performance e 
acho que essa é 
a razão do meu 

sucesso.

Angelo Neto: 
Tetra campeão de squash

“O squash é um esporte que exige 
muito do atleta. Numa partida você 
chega a perder 1000 calorias em uma 
hora. Na realidade, a minha preparação 
se divide em: treinamento de esforço, 
através da musculação, que pratico 
em torno de 4 vezes por semana; 
treinamento aeróbico, na esteira, para 
condicionamento cardiovascular, 
duas vezes por semana; o treinamento 
técnico específico, com professor na  
quadra, onde pratico movimentos de 
jogo. São três aulas por semana como 
também de alongamento, flexibilidade 
e relaxamento. E jogos, três ou quatro 
vezes por semana. Procuro fazer uma 
dieta balanceada, tomo suplementos 
vitamínicos antes, durante e pós jogo. 
Faço acompanhamento ortomolecular 
para ganhar força e resistência.Toda 
essa dedicação tem um custo mensal 
alto mas, ter boa saúde, jogar e o prazer 
de vencer, muito me satisfazem”.

Segundo Ângelo, o squash teve 
origem na Inglaterra no início do 
século. “Aqui no Brasil é um esporte 
ainda pouco difundido, mas bastante 
conhecido e forte na Europa e na 
Ásia. O primeiro do ranking mundial 
é um egípcio. Brasileiro, só existe 
um jogador de nível profissional 
que disputa torneios internacionais. 
Não tem patrocínio, não tem apoio 

nenhum, vai às competições por conta 
própria. Ele ocupa a quadragésima 
colocação no ranking”.

 Ângelo lembra que, nos Jogos 
Pan-americanos de 2007, realizados 
no Rio de Janeiro, o Brasil foi medalha 
de bronze por equipes na modalidade. 
“Também em 2007, outubro, o Rio de 
Janeiro sediou uma etapa internacional 
do circuito profissional, com duração 
de uma semana. Para esse evento 
foi montada uma quadra de vidro, 
dentro do Shopping Rio Design Barra. 
Vieram os atletas mais bem ranquiados 
do mundo, e o único brasileiro que 
participou conquistou a terceira 
colocação. Dentro das categorias 
amadoras, fui vice-campeão de máster 
acima de 40 anos”.

Com agenda lotada de competições, 
o atleta Ângelo aponta seus planos 
futuros. “No squash, o meu objetivo 
agora é ganhar a próxima etapa 
do Circuito Carioca que vai ser na 
Fisilabor, Barra da Tijuca, de 1 a 7 de 
setembro. No Circuito Brasileiro, de 12 
a 15 de novembro em Brasília, quero 
defender meu título de campeão”.  

Aprovado no concurso de 2000, o 
contador Ângelo também traça planos 
profissionais. “Pretendo seguir carreira 
aqui no TCMRJ onde estou muito feliz 
na 4ª IGE e tenho muitos amigos”.

PRATA DA CASA
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Gabriela Machado
Assistente da Assessoria Jurídica
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obra que tenho a honra 
de comentar,  de autoria 
do ilustre jurista Juarez 

Freitas, aborda a discricionariedade 
administrativa e assuntos coligados 
ao tema, como por exemplo, os atos 
administrativos e o aprofundamento 
da sindicabilidade, o dever de 
motivação dos atos administrativos 
e a responsabilidade do Estado.

 O trabalho divide-se em sete 
capítulos,  tomando como eixo 
sempre a boa administração pública. 
Desta sorte, o primeiro capítulo 
trata do Direito Fundamental à 
boa administração pública e a 
discricionariedade administrativa 
legítima. No passo seguinte são 
apresentados os atos administrativos 
e  o  a p r o f u n d a m e n t o  d a 
sindicabilidade. O terceiro capítulo 
cuida do dever de motivação dos 
atos administrativos, além do direito 
fundamental à boa administração 
pública e da responsabilidade do 
Estado. Já o capítulo seguinte é 
dedicado aos emblemáticos institutos 
da autorização de serviço público, 
da convalidação e do “poder de 
polícia administrativa”: releitura 
em face do direito fundamental à 
boa administração pública, para, 
no sexto, dedicar-se ao direito 
fundamental à boa administração 
pública e os princípios da prevenção 
e da precaução. O último capítulo, 
de sua parte ,  cuida de forma 
precisa o direito fundamental à boa 
administração pública, a valorização 
do vínculo institucional e a defesa 
das carreiras de Estado.

O autor trata o tema clássico da 
discricionariedade administrativa 

Autor - Juarez Freitas
Ed. Malheiros

DISCRICIONARIEDADE 
ADMINISTRATIVA E O DIREITO 
FUNDAMENTAL À BOA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

com bastante maestria, objetividade 
e argúcia, merecendo destaque o 
caráter pedagógico e didático de sua 
obra.

O jurista recomenda no estudo 
que se faça uma “releitura fecunda 
nas relações de administração, 
d e  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i a s , 
excessivamente precárias e geradoras 
de desordem (...). Em outras palavras, 
a discricionariedade administrativa 
precisa, como nunca, apresentar-
se motivadamente vinculada ao 
sistema, já que, no plano concreto, 
b e m  o b s e r v a d a ,  n e n h u m a 
escolha administrativa se mostra 
indiferente.” 

Tais argumentos, por certo, são 
pautados, como de resto, na atenção 
que a Administração Pública como 
um todo deve dedicar ao princípio 
da eficiência, tendo como máxima a 
busca de melhores resultados com os 
melhores custos. Com tal propósito, 
e orientada pela legitimidade de 
seus atos, abrirá espaço para o 
regular controle a que já está sujeita, 
porém com maior exteriorização e 
transparência.

O  t r a b a l h o  e v i d e n c i a  u m 
profundo estudo bibliográfico, de 
orientação aos operadores do Direito 
Administrativo, já acostumados 
à  l e i t u r a  d e s t a  d i s c i p l i n a , 
passando pela tradicional idéia 
do dever de motivação dos atos 
administrat ivos  até  chegar  às 
conclusões apresentadas sob a 
forma de indagações. Para este 
fim, instrui seus questionamentos 
a  pa r t i r  da  idé i a  de  como  a 
Administração deve reagir  em 
face do erro manifesto, concluindo-
se que a discricionariedade, no 
Direito Brasileiro,  encontra-se 
mais vinculada aos princípios 
r e l a c i o n a d o s  a o s  d i r e i t o s 
fundamentais com maior relevância 
que às regras.

Com tal propósito, propõe ao 
aplicador do Direito ingressar na 
“era da motivação das escolhas 
administrativas”, apartando as 
tradicionais orientações acerca 
da discricionariedade pura para 
nortear suas decisões nos princípios 
vinculadores e orientadores da boa 
administração pública.

O autor trata o tema clássico da 
discricionariedade administrativa 

com bastante maestria, objetividade e 
argúcia, merecendo destaque o caráter 

pedagógico e didático de sua obra.
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1 In Dicionário Jurídico, Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 3ª edição Revista e Atualizada, 1994, p. 585 e 586.
2 Op. Cit. p. 6.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16ª edição revista, ampliada e atualizada até 30.06.2006, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, p.37.

ABUSO DE PODER DO 
ESTADO NA ATUALIDADE

p r e s e n t e  t r a b a l h o , 
coordenado  por  Mauro 
Roberto Gomes de Mattos 

em parceria  com Liana Maria 
Taborda Lima, nos brinda com 
a doutrina de grandes mestres 
nacionais e estrangeiros sobre tema 
de tão relevante importância, e que 
dá nome à obra – O Abuso de Poder 
do Estado na Atualidade. Estão 
presentes, entre outros, os estudos 
de Adilson Abreu Dallari (Professor 
Titular de Direito Administrativo 
da PUC/SP – Brasil), Antonio López 
Castillo (Prof. Dr. Titular de Derecho 
Const i tucional  –  Univers idad 
Autònoma de Madrid – Espanha), 
Antoine Eigenmann (Avocat  à 
Lausanne, Suisse, docteur em droit 
et Chargé de cours à l’Université 
de Fribourg, Suisse – Suíça), Carlos 
Daniel  Luque (Miembro de la 
Asociacion Argentina de Derecho 
Cons t i tuc iona l  –  Argen t ina ) , 
Elizabetta Pederzini (Professore 
Associato di DirittoCommerciale 
nell’Università degli Studi di Trento 
– Itália), Germano Marques da Silva 
(Professor Titular de Direito Penal na 
Universidade Católica Portuguesa), 
James B. Wadley (Professor of Law, 
Washburn University School of 
Law – USA) e Kwame Frimpong 
(Department of Law. University of 
Botswana – África). A variedade de 
colaboradores das mais diversas 
nacionalidades nos mostra a larga 
disseminação do assunto, fazendo-

Coordenadores: Mauro Roberto Gomes 
de Mattos e Liana Maria Taborda Lima 
Editora: América Jurídica Tatiana Sapha Guimarães

Assistente da Assessoria Jurídica TCMRJ

nos concluir que não se trata apenas 
de moléstia enfrentada por nós, mas 
sim, por grande parte do Globo. 

J u r i d i c a m e n t e ,  Po d e r  é  a 
capacidade de impor a vontade 
própria numa relação social1 e o  
Abuso de Poder é caracterizado 
como “exorbitância de atribuições 
de agente do poder público, ora 
quando obra em nome da lei mas 
não autorizado por ela (abuso, 
propriamente dito), ora quando 
extralimita as funções que a lei 
traça (excesso), ora quando, dentro 
dos limites da lei, embora atua em 
distorção de seus intuitos (desvio)”2. 
Assim, o Poder, de titularidade 
dos agentes do Estado, constitui-
se como prerrogativa especial e  
indispensável à consecução dos 
fins públicos. Porém, tal Poder 
não é ilimitado, pois se sujeita 
às normas legais e aos princípios 
constitucionais, devendo sempre 
estar atrelado ao fim público. Em 
apertada síntese, podemos dizer 
que “abuso de poder é a conduta 
ilegítima do administrador, quando 
atua fora dos objetivos expressa 
ou implicitamente traçados na lei 
3”. Como visto, o abuso de poder 
se confronta diretamente com a 
legalidade, devendo, portanto, 
ser afastado por meio do controle 
estatal, judicial ou administrativo.

O livro é uma coletânea de 
artigos com enfoque do tema geral 
– abuso do poder pelo Estado – 

nos mais diferentes âmbitos, tais 
como no Direito Penal, quando 
trata da prisão ilegal, no Direito 
Aduaneiro e Tributário, quando 
aborda o abuso de poder fiscal, no 
Direito Constitucional, quando se 
aprofunda no estudo do controle 
constitucional do abuso de poder do 
Estado, sem contar, ainda, no direito 
comparado, advindo do exame dos 
textos forasteiros. A obra é dividida 
em 28 capítulos, dentre os quais 
podemos ressaltar: Controle do 
Desvio de Poder, Súmula Vinculante 
e a Tutela do Controle Difuso de 
Constitucionalidade, Prisão Ilegal: 
Abuso de Poder e a Responsabilidade 
do Estado, Interesse Público e 
Abuso do Poder Público, Abuso 
do Poder Público e Corrupção na 
Administração Pública, Abuso de 
Poder Fiscal, entre outros. 

Em resumo,  o  t rabalho faz 
jus  ao  t í tulo ,  por  demonstrar 
contemporaneidade de um tema que, 
por vezes, infelizmente, permeia o 
dia-a-dia do jurisdicionado. É certo 
que do exercício da liberdade plena, 
alguma lesão poderá ser produzida, 
notadamente se considerarmos a 
evolução do convívio social. O que 
não se espera, contudo, é o “abuso”, 
o manuseio na avaliação do mérito 
pela autoridade julgadora, cujo 
comportamento isento e idôneo 
se presume, com a confiança na 
produção de atos compatíveis com a 
realidade dos fatos e do processo.



 c
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Cumpr imentando - o ,  venho 
agradecer a remessa da Revista do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – Transparência nas 
Contas Públicas, nº38, que por certo 
será de grande valia para a Biblioteca 
desta Procuradoria Geral do Estado.

Lúcia Lea Guimarães Tavares  
Procuradora – Geral do Estado do 

Rio de Janeiro 

É com prazer  que  acuso o 
recebimento de mais uma edição 
da Revista TCMRJ, publicação de 
altíssima qualidade gráfica e editorial. 
E aproveito para cumprimentar os 
jornalistas que se dedicam à tarefa 
tão significativa para este órgão. 
O tema central, Transparência nas 
Contas Públicas, aberto como o 
artigo de Maurício Azêdo, presidente 
da ABI – Associação Brasileira de 
Imprensa, proporciona a pluralidade 
dos  l e i to res  apro fundar  seus 
conhecimentos sobre essa importante 
questão da vida pública brasileira. A  
transparência, creio, é o direito do 
cidadão à informação correta, num 
estado de direito democrático. Quero 
destacar também o artigo O princípio 
republicano e os tribunais de contas, 
da professora Mariana Montebello 
Willeman. E, ainda, o artigo A dengue 
mata, do colega da UFRJ, professor 
Roberto de Andrade Medronho, 

chefe do Departamento de Medicina 
Preventiva da Faculdade de Medicina. 
Por fim, parabenizo-o pelo êxito do V 
Encontro do Colégio de Corregedores 
dos Tribunais de Contas do Brasil, 
promovido pelo TCMRJ.

Maria Fernanda dos Santos 
Quintela da Costa Nunes 

Diretora do Instituto de Biologia 
da UFRJ

Ao cumprimentar Vossa Excelência 
agradeço a remessa da edição nº 38, 
ano XXV, da Revista TCMRJ.

Gostaria de destacar que a qualidade 
da publicação editada e o elevado nível 
dos temas abordados evidenciam o 
compromisso dessa administração, 
sob a liderança de Vossa Excelência, 
com questões de relevante interesse 
público. 

Senador Renan Calheiros

Ao tempo em que agradeço a 
remessa da Revista TCMRJ, maio 2008, 
primorosa publicação do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
que V.Exª. dirige com tamanha aptidão 
e sabedoria,cumprimento-o pela 
qualidade editorial e pela variedade e 
importância dos assuntos estampados 
na publicação que ora me chega às 
mãos.  

Concordando plenamente que 

“uma democracia só se consolida se 
possibilita o acesso aos dados públicos 
e de controle à sociedade”, e que “a 
transparência implica em informações 
precisas e compreensíveis ao cidadão 
comum”, reitero aqui o meu apoio 
integral a todo esforço que se destina 
ao entendimento do nosso país.

J.U.Jacoby Fernandes
OAB/DF 

Acuso a recepção e muito agradeço 
os dois exemplares do nº 38 da Revista 
TCMRJ, referente a maio de 2008, que 
V. Exª teve a amabilidade de me enviar 
recentemente e onde pude ler com 
muito agrado a notícia da assinatura 
do Protocolo de Cooperação Técnica 
entre as nossas Instituições, que se 
realizou no passado dia 21 de Abril, 
numa ocasião especial que com o 
maior prazer e honra recebi V.Exª em 
Lisboa.

Guilherme d’Oliveira Martins
Conselheiro Presidente do Tribunal 

de Contas de Lisboa

Agradeço a valiosa remessa da 
publicação da “Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro”, que me foi brindada por V. 
Excelência.

Com votos de pleno êxito em tão 
significativo trabalho, realizado por 

Al Conselheiro Thiers Montebello,  
presidente do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, agradeciéndole 
el amable envio de la publicación  
Transparência nas Contas Públicas.

Rafael Navas Vásquez
El Consejero Mayor de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía
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esse Tribunal, receba nossos sinceros 
cumprimentos.

Souza Prudente
Desembargador Federal  do TRF 

– 1ª Região

Registro o recebimento da Revista 
TCMRJ de nº 38 – Maio de 2008.

Parabéns pelas  Palavras  do 
Presidente, muito lúcidas e oportunas, 
pois o papel dos Tribunais de Contas 
é de grande importância no Estado 
Democrático de Direito. Agradeço a 
gentileza do envio e espero poder vê-lo 
brevemente.

Ronaldo Petis

Agradeço a remessa da publicação  
Revista TCMRJ nº38, referente ao 
mês de maio/2008, ressaltando a 
importância da troca de informações 
e de experiências entre as Cortes de 
Contas.

Manoel Dantas Dias
Conselheiro-Presidente do TCE/RR

Acuso o recebimento e agradeço 
o exemplar da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro nº38/2008, elaborado por esse 
Tribunal.

Cumprimento Vossa Excelência 
e equipe pela iniciativa e excelente 
trabalho apresentado, o que constitui 
importante fonte de consulta e 
aprimoramento na fiscalização da 
gestão da coisa pública.

Antonio Carlos Caruso 
Conselheiro do TCE/SP

Ao receber um exemplar da 
publicação “Transparência nas 
Contas Públicas” do TCMRJ, agradeço 
a gentileza e cumprimento Vossa 
Excelência, os Senhores Conselheiros 
e todos os profissionais desse 
Tribunal pelo trabalho que vêm sendo 
desenvolvido.

Beto Richa
Prefeito de Curitiba

Acuso o recebimento do exemplar 
“TCMRJ (Transparência nas Contas 
Pública)”, editado pelo Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Agradeço a gentileza que nos foi 
conferida, ressaltando a importância 
desta publicação ao Centro de Estudos 
desta Instituição.

Márcio Augusto Alves
Procurador – Geral de Justiça do 

Estado do Amapá

Agradeço a gentileza do envio de 
um exemplar da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
certo de  que a sua leitura muito me 
acrescentará.

Sebastião Fagundes de Deus
Desembargador Federal  do TRF 

– 1ª Região

Agradeço o envio da  Revista TCMRJ 
nº38 e aproveito a oportunidade para 
parabenizar toda equipe responsável 
pela elaboração dos textos, matérias e 
ilustrações fotográficas, pelo elevado 
nível da publicação e, também, pelo 
destaque dado para o tão importante 
tema que figura como matéria de capa: 
“Transparência nas Contas Públicas”.

George André Paltermo Santoro 
Subsecretário de Política Fiscal
Secretaria de Estado de Fazenda 

Ac u s a mo s ,  a g r a de c ido s ,  o 
recebimento do exemplar nº38 da 

Revista desse Tribunal, Ano XXV/2008 
e, na oportunidade ressaltamos a 
significativa importância dessa 
contribuição à sociedade e às Cortes 
de Contas.

Informamos que o exemplar irá 
compor  o nosso acervo bibliográfico, 
servindo como instrumento de consulta 
para os nossos servidores e demais 
interessados.

Marcos Miranda Madureira 
Conselheiro Presidente do TCE/ES

Agradeço o envio da primorosa 
edição da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro, parabenizando toda equipe 
de colaboradores, pela excelência do 
trabalho.

Maria de Lourdes Salaberry
Desembargadora / TRT  da 1ª Região

Muito lhe agradeço a excelente 
publicação enviada, que é muito útil. 
Cumprimentos muito cordiais.

Carlos Moreno
Juiz Conselheiro do Tribunal de 

Contas de Portugal

Agradeço o envio da edição de nº 38  
da Revista TCMRJ, cumprimentando o 
amigo , bem como toda a sua equipe, 
por mais esse veículo de informações 
tão importante. Parabéns.

Francisco Pizzolante
Desembargador Federal – TRF - 2

Prezado amigo Silvio

Quero felicitá-lo pelo substancioso trabalho sobre a adoção do pregão 
na contratação de serviços de engenharia, publicado na Revista TCMRJ de 
maio último.

Pelo que já sabia sobre sua competência, inclusive pela leitura de seu 
Controle Externo – Estudos e Casos Concretos vejo que você já deixou 
sua marca no cada vez mais importante setor da administração pública 
em que atua.

Receba um grande abraço do velho amigo admirador.

Eugenio Noronha Lopes

O Pregão e os Serviços de Engenharia
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

Recebendo e encaminhando sugestões, 
reclamações, denúncias e críticas, a Ouvidoria 
do TCMRJ completa mais 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.




