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informações para
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do trabalho dos órgãos
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e transparência da
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cidadão.

No endereço www.controlepublico.org.br, a sociedade, jurisdicionados e a União, e servidores terão
acesso à:
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• Calendário de eventos
• Acompanhamento das ações de controle externo
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Contas brasileiras
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palavras do Presidente

T

oda crítica que se faça
publicamente a qualquer
pessoa ou instituição
deve estar, no mínimo, alicerçada
em argumentos contundentes e
suficientemente convincentes, que
resistam à rigorosa comprovação de
sua veracidade, sob pena de se estar
diante de mera opinião, presunção
ou “achismo” inconsequente e
irresponsável, devendo ser rechaçada
com veemência. É certo que o Sistema
Tribunais de Contas incomoda muita
gente, e o coro dos descontentes
chega ao paroxismo de defender,
sem qualquer embasamento, sua
extinção, em franco desrespeito à
Constituição.
Se, por um lado, considero
imperativa a defesa permanente e
vigilante do Sistema Tribunais de
Contas para fortalecer sua atuação,
sou também capaz de reconhecer a
necessidade de aperfeiçoá-lo naquilo
que é falho e que o afasta de sua
ideia original, do modelo sabiamente
concebido pela Constituinte. O art.
71 da Constituição Federal determina
que o Tribunal de Contas é órgão que
presta auxílio técnico — indelegável,
compulsório e exclusivo — ao Poder
Legislativo, no controle financeiro
externo da Administração Pública,
conferindo-lhe, ainda, para o fiel
cumprimento de suas competências,
independência e autonomia
orçamentária, visto que não integra
a estrutura de nenhum dos três
Poderes.

Quanto ao Corpo Deliberativo
dos Tribunais de Contas, a gênese
constitucional também acertou, ao
prever uma composição equilibrada
e heterogênea, que representasse a
sociedade em suas diferentes nuances,
exigindo idoneidade moral, reputação
ilibada, notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos
e financeiros ou de administração
pública, conforme art. 73, § 1º, incisos
I, II, III e IV, da Carta Política.
No entanto, se a concepção original
é perfeita, o mesmo não se pode
afirmar sobre o que, efetivamente, se
verifica na prática. Para que o Sistema
corresponda ao modelo idealizado pela
Assembleia Constituinte, é necessário
rever e corrigir as deturpações e
desvios constatados no decorrer
de seu funcionamento. O primeiro
aspecto a ser revisto diz respeito ao
critério de escolha de seus membros. É
fundamental que a sabatina a que são
submetidos seja pública, convocada
pelos jornais de grande circulação, para
que a sociedade seja informada sobre
aqueles que terão a responsabilidade
de zelar pelo dinheiro público. E
que seja ainda rigorosa no que tange
à avaliação dos parâmetros relativos
à idoneidade moral, reputação
ilibada e notório saber, em que pese a
subjetividade de tais conceitos. A visão
política — intrínseca às atividades
parlamentares e própria do Poder
Legislativo — deve ser completamente
apartada das atividades dos Tribunais
de Contas, pois é inaceitável que

interesses políticos permeiem seu
caráter estritamente técnico.
O Ministério Público de Contas
tem relevante participação no
processo de aperfeiçoamento do
Sistema, e deve lançar mão de
suas prerrogativas constitucionais
para agir firmemente no sentido
de promover a defesa da ordem
jurídica, oficiando e requerendo as
medidas de interesse da Justiça e da
Administração Pública.
Para que se cumpra fielmente o
dispositivo constitucional, há ainda
que se criar , em todos os Tribunais de
Contas, o cargo de auditor, substituto
eventual de Conselheiros, o que, além
de conferir equilíbrio à composição
do Corpo Deliberativo, contribuirá
com as atividades de controle externo
pela própria qualificação técnica
exigida pelo cargo.
Por fim, julgo importante refletir,
discutir e decidir a respeito das
considerações aqui levemente
pinceladas, ampliando o debate sobre
a materialização da Lei Nacional de
Procedimentos dos TCs e sobre a
criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas, tendo sempre
como reitor destas duas providências
o Tribunal de Contas da União.
Por sua natureza, a instituição
desfruta de enorme prestígio, o que
exige de cada um de nós o máximo de
dedicação, trabalho, seriedade, ética
e muita determinação para servir à
sociedade, preservando-a da ação
deletéria dos maus gestores.
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Novos
planos
para o Rio
C
omo em todo início de governo, renovamse as esperanças e as expectativas de
mudança.
O eleitor espera que as promessas de campanha
sejam cumpridas, que seus representantes na
Câmara saibam honrar o voto recebido, que
o prefeito se empenhe em resolver todos os
problemas da cidade.
Sabe-se, porém, que para isso é preciso muito
mais que tempo, apoio e verba.
É preciso amar a Cidade para mantê-la
Maravilhosa!
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Câmara reelege mais de 60%
de seus parlamentares
Mais da metade dos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foram reeleitos no
pleito de outubro último. O DEM foi o partido que manteve o maior número de parlamentares,
seguido do PSDB e PMDB.
Eleita com 68.799 votos, a vereadora Lucinha, do PSDB, foi a mais votada, seguida de Rosa
Fernandes, do DEM, com 64.259 votos, e Stepan Nercessian, do PPS, com 50.532 votos. O
vereador menos votado foi o novato Marcelo Piuí, do PHS, com 3. 200 votos.
Reeleitos
dem
Rosa
Fernandes
Formada
em Psicologia.
Segunda
vereadora mais votada
na última eleição,
conquista o quinto
mandato consecutivo.
Aloísio
Freitas
É médico.
Vai para
o quinto
mandato
consecutivo. Foi
presidente da Câmara e
presidente da Comissão
de Saúde e de Defesa
do Consumidor.
Carlo
Caiado
Administrador
de Empresas e
especializado
em políticas
públicas. Foi administrador
regional do Recreio. Eleito
para o primeiro mandato em
2004, quando tinha 23 anos.
4
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Jorginho da
SOS
Presidente
da ONG SOS
Comunidades
- fundada em
2.000 no Complexo do
Alemão.
Vai para o segundo
mandato.
João Cabral
Professor
de educação física e
pedagogo.
Foi administrador regional de
Ramos, e vai para
o quarto mandato
consecutivo.
Alexandre
Cerruti
Jornalista.
Foi administrador
regional
de Jacarepaguá e subprefeito de Madureira,
Pavuna e Cascadura.
Eleito para o terceiro
mandato consecutivo.
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PMDB

mandato.

Chiquinho
Brazão
Comerciante
e empresário.
Eleito para
o segundo

S. Ferraz
Funcionário
público
estadual.
Já foi administrador regional
do Méier. Vai para o quarto
mandato.
Jorge
Felippe
Advogado e
professor.
Foi presidente da
Companhia Estadual de
Habitação. Na Câmara, foi
presidente da Comissão de
Justiça e Redação e Relator
Geral do Novo Plano
Diretor. Reeleito para o
quinto mandato, foi eleito,
por unanimidade, presidente da Casa.

Prof. Uoston
Professor
universitário.
Foi secretário
estadual
de Meio
Ambiente, subsecretário
estadual de esporte, vicepresidente da Feema e
subsecretário estadual de
Educação.
Volta à Câmara para assumir
o segundo mandato.
PSDB
Lucinha
Foi diretora
de habitação
da Famerj
e presidente
da Fam-Rio.
Vereadora mais votada na
última eleição. Conquista
o terceiro mandato
consecutivo.
Tereza
Bergher
Professora. Foi
subprefeita de
Copacabana.
Reeleita para
o segundo mandato.

Andréa
Gouvêa
Vieira
Jornalista
atuante no
Brasil e
exterior. Reeleita para
exercer o segundo
mandato.
Luiz Antônio
Guaraná
Foi subprefeito
da Barra.
Reeleito para
o terceiro
mandato consecutivo, foi
convidado para assumir a
Secretaria Municipal de Obras.
Patrícia
Amorim
Ex-atleta
olímpica e
pentacampeã
sul-americana
de natação. Reeleita
para o terceiro mandato
consecutivo.
PSB/PC DO B
Dr. Carlos
Eduardo
Médico.
Coordenou
o setor de
emergência
do Hospital Miguel Couto.
Reeleito para exercer
o segundo mandato na
Câmara Municipal.
Rubens
Andrade
Formado
em Filosofia.
É professor
da rede
pública municipal. Reeleito
para o terceiro mandato.
Convidado para assumir
a Secretaria Municipal de
Ciência e Tecnologia.

Roberto
Monteiro
Formado em
Direito com
especialização
em defesa do consumidor.
É conselheiro da OAB/RJ.
Volta à Câmara para exercer o
segundo mandato.
PP/PSL
Carlos
Bolsonaro
Estudante
de Ciências
Aeronáuticas.
Elegeu-se
pela primeira vez aos 17
anos de idade em 2000,
sendo o mais jovem
vereador na historia do
Brasil. Reeleito para o
terceiro mandato.
Ivanir de
Mello
Médico militar.
Exerceu um
mandato de
deputado
estadual. Foi secretário
estadual de Saúde e agora
eleito para assumir o terceiro
mandato de vereador.
PRTB / PRB
Bencardino
Formado em
Administração
de Empresas.
Foi subprefeito
do Méier, Lins
e Encantado; assessor especial
do prefeito e da Secretaria
de Governo. Reeleito para o
segundo mandato.
PT DO B
Jorge Pereira
Empresário.
Possui centros
sociais na Ilha

do Governador. Vai para o
quinto mandato.
Jorge Braz
Bispo e
apresentador
de programas
evangélicos
de televisão.
Eleito para exercer o
segundo mandato.
PDT
Nereide
Pedregal
Atuante nas
Zonas Norte
e Oeste.
Reeleita para
o segundo mandato.
PV
Sirkis
Ambientalista
carioca,
um dos
fundadores
do Partido
Verde. Foi Secretário
Municipal de Urbanismo
e de Meio Ambiente e
agora vai exercer o quarto
mandato como vereador.
Aspásia
Camargo
Socióloga e
professora
universitária.
Foi Secretária
de Cultura do Estado do
Rio de Janeiro e viceministra do Meio Ambiente.
Reeleita para o seu segundo
mandato.
PT
Adilson Pires
Um dos
fundadores
do PT, foi
presidente do
partido por
dois mandatos. Em 2002, foi
Revista TCMRJ

Secretário Estadual de Ação
Social e Cidadania. Eleito
para o sexto mandato.
PRP/PSC
Marcio
Pacheco
Advogado,
ex-ouvidor
do Detran.
Reeleito
para o segundo mandato
e convidado para assumir
a Secretaria da Pessoa
Portadora de Deficiência.
Dr. Jairinho
Formado em
Medicina.
Volta à
Câmara para
assumir o
segundo mandato.
PPS
Stepan
Nercessian
Ator. Foi
diretor do
Instituto
Municipal de
Arte e Cultura – RioArte e
vice-presidente da FUNARJ.
É presidente licenciado
do Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de
Diversão do Rio de Janeiro.
Reeleito para o segundo
mandato.
Paulo
Pinheiro
Médico
pediatra e
especialista
em gestão
hospitalar. Em 1996 elegeuse vereador no Rio e,
dois anos mais tarde, foi
eleito deputado estadual,
permanecendo na Alerj por
dois mandatos consecutivos.
Volta à Câmara para assumir
o segundo mandato.
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PR
Liliam Sá
É presidente
da Comissão
Permanente
dos Direitos
da Criança
e do Adolescente. Vai
para o terceiro mandato
consecutivo.

PSOL / PSTU

PTB

Eliomar Coelho
Engenheiro
civil. Foi um
dos fundadores
do Sindicato
dos Engenheiros do Rio de
Janeiro. Vai para o quinto
mandato consecutivo.

Cristiane
Brasil
Advogada.
Foi Secretária
Municipal
da Terceira
Idade. Elegeu-se
vereadora em 2004 e

comandou a criação da
Comissão Permanente
do Idoso. Reeleita para
o segundo mandato, foi
convidada para assumir a
Secretaria Municipal de
Envelhecimento Saudável
e Qualidade de Vida
-SESQV.

NOVOS
dem
Eider Dantas
Foi deputado
estadual por
três mandatos,
Secretário
Municipal de
Obras, presidente da Rioluz,
presidente da CEG.

mento.

Tio Carlos
Bacharel em
Direito e
empresário
do ramo de
entreteni-

PMDB
Clarissa
Garotinho
É diretora
da UNE e
presidente
da juventude
do PMDB no Estado. Estreia
na Câmara Municipal
como a vereadora mais
jovem, sendo eleita líder da
bancada do Partido.
PRTB / PRB
João Mendes
Economista.
Foi deputado
federal em
2002.
6
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Tânia Bastos
Pedagoga.
Atuou no
Conselho
Tutelar e
coordenou
um CAS com oito centros
sociais.
PT do B
Carminha
Jerominho
Eleita para
o primeiro
mandato.

PDT
Dr. Jorge
Manaia
Médico e
professor
universitário.
Eleito para o
primeiro mandato
Leonel
Brizola Neto
Membro dos
diretórios
municipal,
regional e
nacional do PDT. Eleito
para o primeiro mandato
na Câmara Municipal.

Revista TCMRJ

PV

PR

Paulo
Messina
Formado
em Análise
de Sistema,
empresário na
área de telecomunicações.

Fernando
Moraes
Delegado
titular da
divisão
anti-sequestro
do Rio de Janeiro.

PT
Elton Babu
Conquista pela
primeira vez
uma cadeira
na Câmara
Municipal.
Reimont
Professor,
teólogo, filósofo
e administrador.

PTC / PMN
Renato Moura
Microempresário. Eleito
para o primeiro
mandato.

Cristiano Girão
Conquista
o primeiro
mandato como
vereador.

PTN / PHS
Marcelo Piui
Empresário.
Eleito para
o primeiro
mandato.

PSDC
Claudinho da
Academia
Formado em
educação
física,
proprietário
de uma academia.

PP / PSL
Vera Lins
Advogada.
Eleita para
o primeiro
mandato.

Quociente de votos
e a Reforma eleitoral

Marcos Heusi
Advogado

V

ocê está certo que o seu
candidato a deputado federal,
que recebeu mais de sessenta
mil votos nas últimas eleições, vai lhe
representar em Brasília?
Cuidado. No seu lugar poderá
assumir um ilustre desconhecido que
obteve apenas quinhentos votos.
Trata-se de uma piada? Não.
Como explicar essa mágica?
Tamanho disparate é conseqüência
inerente ao sistema de quociente
eleitoral?
Parece-nos que não.
Tal absurdo, que contraria a lógica
do razoável, é construído a partir de
múltiplos fatores presentes na nossa
realidade política, que contribuem
decisivamente para a deformação
do chamado sistema proporcional
de lista aberta1, através da aplicação
de quociente eleitoral, adotado para
eleger periodicamente todos os
nossos representantes na Câmara
dos Deputados, nas Assembléias
Legislativas e nas Câmaras de
Vereadores, além dos deputados

“

Grandes e pequenos partidos cada
vez representam menos as crescentes
demandas de uma sociedade complexa e
exigente, que não encontra nos partidos
o instrumento de mediação para as suas
legítimas reivindicações.

”

O sistema de quociente eleitoral, em lista fechada – preconizado por alguns reformistas – não segue a ordem de votação nominal dos candidatos,
mas sim a ordem decrescente de uma lista previamente organizada pela direção dos partidos. Esse sistema, além de altamente elitista, sobrepõe
a vontade da direção do partido à vontade das urnas, permitindo toda sorte de conchavos, nem sempre inspirados nos melhores propósitos.

1
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distritais, na capital da República.
Esse sistema rege-se pelas regras
estabelecidas nos artigos 106 a 113,
do Código Eleitoral.
Vejamos o mecanismo que preside
as apurações de acordo com as normas
pertinentes à matéria.
Ve r i f i c a m - s e p r i m e i r o o s
votos nulos e em branco, que são
sumariamente expungidos do universo
a ser considerado.
Depois, o quociente partidário que
é a soma dos votos de legenda atribuídos
a um partido/coligação, considerados
como tal os votos nominais de todos
os seus candidatos.
A seguir, apura-se o quociente
eleitoral que se traduz pela soma
dos votos de legenda, divididos
pelo número de vagas a serem
preenchidas.
Só entrarão na distribuição das
vagas os partidos ou coligações cuja
soma dos votos válidos alcançarem o
quociente eleitoral.
Os votos dados a candidatos
registrados por partidos/coligações que
não alcançarem o quociente eleitoral
estarão simplesmente perdidos,
independentemente da sua expressão
quantitativa.
Os que alcançarem, elegerão os

que manipuladores inescrupulosos ou
mal informados, desconsiderando
as verdadeiras causas determinantes
das graves e inaceitáveis distorções
que o impregnam, passem a condenar
o sistema, imputando-lhe todos os
males produzidos em seu nome, em
busca de novidades que os favoreçam
ainda mais.
Seria de todo conveniente que
antes de se condenar o sistema,
partindo precipitadamente para a
adoção de outro, dentre os muitos
preconizados quando se fala em
reforma política — que possivelmente
nos trariam maiores e mais graves
problemas — fosse feito um esforço
para testar o funcionamento do
quociente eleitoral, tal como
concebido na atualidade, mas com a
prévia eliminação dos vários fatores
que contribuem decisivamente para
a sua desfiguração.
Antes de se cogitar de uma reforma
política mais ampla seria um bom
começo repensar, através de um amplo
debate nacional, alguns desses fatores
potencialmente aptos a distorcer o
resultado das eleições proporcionais,
através da aplicação do quociente
eleitoral, tal como o conhecemos dos
dias de hoje.

Crise de Representatividade

S

egundo registros do TSE estão em
funcionamento, na atualidade,
nada menos de vinte e sete
partidos políticos: PMDB, PTB, PDT,
PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC,
PSC, PMN, PRP, PPS, PV, PTdoB, PP.
PSTU, PCB, PRTB, PHS, PSDC, PCO,
PTN, PSL, PRB, PSOL e PR.
Essa geléia geral de siglas,
composta por uma maioria de
partidos com escassa ou nenhuma
nitidez ideológica e programática,
muitos dos quais vocacionados
para servir preponderantemente
como legendas de aluguel, é o
principal ingrediente que afeta o
sistema representativo, gerando a
preocupante crise político-partidária
que vivemos.
Mesmo os chamados grandes

8

seus candidatos na ordem decrescente
dos votos nominais recebidos nas urnas
por cada um dos postulantes, critério
que define também os suplentes.
Consciente ou não, o eleitor vota
em última análise na legenda do
partido pela qual concorre o candidato
da sua preferência.
Pode-se votar apenas na legenda,
mas jamais só no candidato, pois
as regras atuais não permitem
candidaturas avulsas, dissociadas
dos partidos políticos.
Havendo ainda vagas a serem
preenchidas, elas serão distribuídas
pelo sistema de médias ou de sobras,
da seguinte forma: os votos válidos de
cada partido/coligação são divididos
pelo número de vagas já preenchidas
mais 1. Será contemplado com a vaga
o partido/coligação que obtiver a maior
média. O cálculo se repetirá para a
distribuição de cada um dos lugares
restantes.
A aparente complexidade da
engenharia que caracteriza as diversas
operações destinadas a obter o resultado
final das eleições proporcionais,
somada a baixa escolaridade de
importantes segmentos do eleitorado
e a falta de campanhas eficazes de
esclarecimento sobre a matéria, permite
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partidos, com raras e honrosas
exc e ç õ e s , n ã o p a s s a m d e u m
ajuntamento de lideranças locais,
reunidas em torno de interesses
imediatos de grupos e pessoas
ávidas por cargos e posições na
estrutura político-administrativa do
Estado, para servir as suas próprias
ambições e da sua insaciável
clientela.
Grandes e pequenos cada vez
representam menos as crescentes
demandas de uma sociedade
complexa e exigente, que não
encontra nos partidos o instrumento
de mediação para as suas legítimas
reivindicações.
Fora do período eleitoral ficam
quase todos entretidos com os seus
próprios umbigos, cumprindo os ritos
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de uma atividade preponderantemente
congressual, que serve apenas ao
espetáculo de uma democracia
meramente formal.
Colhe-se nesse quadro alguns dos
fatores que contribuem fortemente
para a crise de representatividade, na
medida que tem potencial suficiente
para distorcer o quociente eleitoral
que informa o sistema de eleições
proporcionais.
O modelo concebido pela Lei
nº 9.096/95, pelo qual só teriam
direito a funcionamento parlamentar
os partidos que obtivessem, no
mínimo, 5% dos votos apurados
nas eleições proporcionais — o
que restringiria o acesso não só ao
funcionamento parlamentar, mas
principalmente ao cobiçado Fundo

Partidário e aos generosos espaços
na TV — foi rejeitado pelo Supremo
Tribunal, ao final de 2006, quando
declarou a inconstitucionalidade
dos principais artigos do referido
diploma legal, no âmbito de Ações
Diretas, propostas por partidos que
seriam severamente atingidos pela
medida restritiva.2
Desfeita, dessa forma, a cláusula
de desempenho, que jamais chegou
a ser implantada, voltamos à estaca
zero, caracterizada pela mais perfeita
conturbação do universo partidário.
Dada a magnitude das forças de

pressão mobilizadas para eliminar a
regra moralizadora em questão, não
mais se cogitou de qualquer barreira ao
funcionamento dos partidos nanicos,
que prosseguem, na sua maioria,
engordando o bolso dos seus “donos”
a cada eleição, sob olhar perplexo do
eleitor impotente.
E o que é ainda pior: comprometendo
a própria legitimidade da representação
parlamentar, em todos os níveis, por
força de uma legislação eleitoral
assistemática que permite e estimula
arranjos concebidos para deturpar o
quociente eleitoral e macular o próprio

sistema de eleições proporcionais,
ensejando reviravoltas no processo
de apuração tão espetaculares, quanto
inaceitáveis.
Temos, assim, no excessivo
número de partidos políticos, se não a
única, certamente uma das principais
causas externas de deturpação do
resultado dos pleitos proporcionais,
que acaba transformando o
quociente eleitoral numa caixinha de
surpresas, notadamente para o eleitor
desavisado.
Os males não são do sistema, mas
do contexto em que ele opera.

Coligações Partidárias

P

ara tumultuar ainda mais esse
quadro, como se não bastasse o
exagerado número de partidos
políticos, temos ainda a absurda
possibilidade de coligação de partidos,
em eleições proporcionais.
Não se pode falar nessa entidade
fictícia e fugaz sem tentar defini-la.
A coligação partidária é um
ente abstrato, destinado à existência
temporária, sem personalidade jurídica,
mas com capacidade para estar em juízo,
investido de todos os direitos e obrigações
típicas de partido político, instituído
especificamente para representar o
conjunto dos seus integrantes, de forma
unitária e preponderante, no curso de
determinada eleição.
Essa figura foi entronizada entre
nós há algum tempo, através da Lei nº
7.493/86, que autorizava a celebração
de coligações “à eleição majoritária, à
eleição proporcional, ou a ambas”.
Nas eleições de 94, surgiu nova
condição: “desde que elas não
fossem diferentes dentro da mesma
circunscrição”. (Lei nº 8.713/93)

Em 96, outra novidade: as coligações
casadas, isto é, “celebradas conjuntamente
para as eleições majoritárias e
proporcionais, e integradas pelos mesmos
partidos”.(Lei nº 9.100/95)
Finalmente, o art. 6º da atual lei das
eleições, preconiza que “é facultado
aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para
a eleição majoritária, proporcional, ou
para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação
para a eleição proporcional dentre os
partidos que integram a coligação para
o pleito majoritário”. (Lei nº 9.504/97)
Tais e tantas variáveis, impostas
pela legislação eleitoral, em tão curto
espaço de tempo, provocaram grandes
controvérsias e seguidas intervenções
da Justiça Eleitoral, para por ordem na
caótica situação gerada por incertezas e
interesses contrariados.
Mas, na perspectiva desse trabalho,
basta-nos insistir no despropósito de
coligações partidárias, em eleições
proporcionais, já atravancadas pelas
mazelas decorrentes da exorbitante

presença de um número exagerado de
partidos na disputa eleitoral.
Conquanto aceitável a presença de
coligações nos pleitos majoritários, nada
justifica a participação das mesmas na
disputa proporcional.
Antes de servirem de instrumento
de sobrevivência das minorias, tais
coligações desfiguram ideologicamente
o que ainda resta ao perfil dos partidos
políticos, se apresentando, na prática,
como fator de favorecimento às legendas
de aluguel.
Segundo estudos procedidos pelo
TSE, no processo de elaboração da atual
lei das eleições, as coligações em pleitos
proporcionais “produzem amálgamas
de partidos dispares, desnaturando os
respectivos programas e apenas atendem
a imediatos interesses eleitorais de
determinados candidatos”.
Nessa perspectiva, as coligações
partidárias deveriam ser simplesmente
proibidas em eleições proporcionais,
subsistindo apenas nas eleições
majoritárias, onde ganha o candidato
mais votado.

Voto em branco

P

elo sistema vigente, “nas eleições
proporcionais contam-se como
votos válidos os votos dados a
candidatos regularmente inscritos e

2

às legendas partidárias”. (art. 5º, Lei
nº 9.504/97).
Equivale dizer: foram lançados na
vala comum tanto o voto em branco,

como o nulo, apesar das diferenças
conceituais que os distinguem, desde
que ambos estão excluídos da base de
cálculo do quociente eleitoral.

STF / Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1.351 e 1354.
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Menos mal, se considerarmos que
a regra anterior, mandando contar
como “válidos os votos em branco
para a determinação do quociente
eleitoral”, retirava qualquer caráter
de protesto inerente ao voto dessa
natureza, que na prática servia apenas
para engrossar as legendas mais bem
aquinhoadas pelas urnas, violentando
a real intenção do eleitor de mostrar o
seu inconformismo com as alternativas
oferecidas por partidos e candidatos
em determinado pleito proporcional.
(Parágrafo único, art. 106, do Código
Eleitoral).
Enquanto o voto continuar sendo
obrigatório, modelo muito a gosto dos
regimes autoritários – o que por si só se
constitui numa excrescência jurídica,
por contemplar a figura paradoxal de
um direito, como tal essencialmente
facultativo, exercido obrigatoriamente,
sob as penas da lei – impõe-se procurar
um caminho que dê representatividade
ao voto em branco, como legítima
manifestação da vontade política do
eleitor inconformado com o quadro
político-eleitoral estabelecido.
Uma das mais criativas soluções,
que merece maior reflexão por parte
de juristas e políticos, nos vem do
Ministro Xavier de Albuquerque
– do alto da experiência de quem já
presidiu não só o Tribunal Superior
Eleitoral, mas também o Supremo
Tribunal Federal – assim enunciada:
“Só se conceberia, em termos

“

Será inútil
aposentar
o sistema
proporcional
baseado no
quociente
eleitoral, tal como
se apresenta
hoje, sem testálo efetivamente,
livrando-o dos
fatores que o
deturpam.

”

lógicos e matemáticos, o cômputo dos
votos em branco na quantificação do
dividendo, se fossem eles tomados –
qual o faz, para outros fins, a sociologia
político-eleitoral – como formadores de
mais uma corrente de opinião, a saber,

a dos que opinam que nenhum partido
e nenhum candidato devem integrar o
corpo representativo. Só se conceberia,
conseqüentemente, se o total de votos
em branco também ”concorresse” à
distribuição das cadeiras, não para
ocupá-las, senão para suprimi-las,
de forma que a composição do corpo
representativo ficasse afinal reduzida
de tantos lugares quantos fossem
os “conquistados” pela corrente
negativista”. (Estudos Eleitorais, TSE,
v. 1, n. 2, pág. 87).
Essa salutar redução de
lugares, obtida através do voto em
banco, de protesto, em respeito à
livre e legítima manifestação de
vontade do eleitor, deverá implicar,
também e necessariamente, no
congelamento de todas as despesas
vinculadas, direta ou indiretamente,
às cadeiras suspensas por essa
via, em determinada legislatura,
inibindo o remanejamento das verbas
assim economizadas, para outros
fins, como ocorreu recentemente
com a diminuição do número de
vereadores.
São evidentes, no entanto, as
dificuldades para implantação de uma
alternativa dessa grandeza, altamente
democrática, dada a tendência da
maioria dos parlamentares para
aumentar o número de cadeiras,
nunca para reduzir o número
existente, diminuindo as suas próprias
oportunidades de reeleição.

Fidelidade Partidária

T

odos esses arranjos que
maculam o sistema políticoeleitoral em vigor visam,
em última análise, permitir o livre
trânsito dos eleitos nos parlamentos,
pulando de um partido para outro, sob
inspiração de interesses pessoais de
ocasião, nem sempre declináveis.
Depois do escândalo do
“mensalão” e diante da persistente
inércia do Congresso Nacional, o
Tribunal Superior Eleitoral baixou
regras destinadas a coibir, de alguma
forma, a crescente infidelidade
10
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partidária, com o explícito apoio
do Supremo Tribunal Federal e
da maioria da opinião pública
estimulada pela imprensa.
Considerando o mandato
parlamentar como pertencente ao
partido e não aos candidatos, a
Justiça Eleitoral passou a cassar
mandatos eletivos, em todos os
níveis, em razão da mudança de
partido fora de um determinado
prazo, previamente estabelecido.
Por este processo deveriam
assumir os suplentes dos partidos
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ou coligações que sofreram os
desfalques.
Foram tais e tantas as resistências
a essa novidade moralizadora que
os resultados alcançaram níveis
decepcionantes.mídea
A maioria dos trânsfugas
processados por esse motivo lograram
concluir os seus mandatos, sobretudo
em nível municipal, levando ao
descrédito a iniciativa do Poder
Judiciário.
Críticas de toda ordem foram
opostas à iniciativa pioneira, sendo

a mais preocupante a de usurpação
do monopólio do Poder Legislativo
Federal para legislar sobre matéria
eleitoral e de processo.
Houve quem questionasse
também, com uma boa dose de razão,
o aspecto conceitual da premissa
estabelecida, sustentando que o
mandato parlamentar não pertence
nem aos partidos e muito menos aos
candidatos, mas sim originariamente
aos eleitores que, por essa via,
se fazem representar nas Casas
Legislativas, federais, estaduais e
municipais.
Faz sentido: se todo o poder
emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos da
Constituição da República (CF,
art. 1º, par. Único), a competência
privativa para a revogação dos
mandatos eletivos constituídos dessa
forma seria do próprio eleitor, sem
intermediários.
Além desse mecanismo de
recall, os mandatos populares só
poderiam ser desconstituídos,
excepcionalmente, pelo efeito
de sentença penal condenatória,
transitada em julgado, pela prática

de determinados delitos previamente
elencados pela lei.
Os órgãos de controle ético e
disciplinar das Casas Legislativas,
em hipótese alguma poderiam
recomendar a cassação de mandatos,
pois não faz sentido que uma maioria
de representantes do norte, nordeste
e sudoeste que compõe o colegiado
deliberativo desfaça a vontade dos
eleitores do sul e vice-versa.
É espantosa a crescente
desenvoltura com que se vem
usurpando, sem qualquer cerimônia,
a fonte primária e única do poder
legítimo, embora se reconheça que
são muitos os motivos de indignação
pelo mau uso desses poderes por
parte de uma minoria dos ungidos
pelo voto popular.
Nada justifica, no entanto,
que se usurpe os poderes do
povo, único legitimado para agir
diretamente, na forma facultada
pela Constituição da República
-- através de um processo de recall
a ser criteriosamente estabelecido
no âmbito da preconizada reforma
política – de modo a permitir que
os próprios eleitores, vinculados à
origem do mandato questionado,

passem a impor diretamente as
correções e ajustes devidos, no
momento oportuno.
Só quem detém o poder para
eleger, através da soberania do
voto, é que o terá para desconstituir
legitimamente, pela mesma via,
o mandato eletivo anteriormente
outorgado aos seus representantes.
Muitas dessas controvérsias,
notadamente as que dizem
respeito à fidelidade partidária,
estão impregnadas de um certo
bizantinismo, pois poderiam ser
evitadas com uma medida legislativa
extremamente simples e eficaz:
a ampliação do prazo de filiação
partidária, que hoje é de um ano
antes da data fixada para as eleições,
para quatro anos, com exceção para a
primeira filiação, prazo que passaria
a coincidir com a própria duração
dos mandatos legislativos (art. 18,
Lei nº 9.096/95).
Ninguém mais teria condições
de mudar de partido, sob pena
de não preencher essa condição
de elegibilidade no pleito
subseqüente.
A quem interessa tão singela
solução?

Reforma Eleitoral

N

a perspectiva das eleições
proporcionais, os pontos
acima destacados, embora
não sendo os únicos, se apresentam
em qualquer reforma eleitoral como
preponderantes.
Ao nosso ver será inútil aposentar
o sistema proporcional baseado
no quociente eleitoral, tal como
se apresenta hoje, sem testá-lo
efetivamente livrando-o dos fatores
que o deturpam.
Toda e qualquer mudança drástica
desse modelo, que defira mais
poderes às cúpulas partidárias, tais
como o voto distrital em qualquer
das suas modalidades ou mesmo a
simples adoção de listas fechadas,
com a manutenção do sistema
proporcional de quociente eleitoral

– que hoje opera com listas abertas
– podem trazer mais problemas do
que soluções.
Haverá um inevitável incremento
da influência do poder econômico
sobre as direções partidárias, nem
sempre dispostas a resistir a esse
tipo de assédio.
O desenho do colégio eleitoral, na
definição dos diversos distritos, será
outro ponto interminável de atritos
e disputas, como as registradas
em outros países que adotam o
sistema.
Consideramos o aprofundamento
do debate sobre essas instigantes
questões, que interessam à
democracia e ao cidadão, como
extremamente oportuno e salutar.
Não nos parece, porém, que haja

vontade política para se modificar
substancialmente, nesse momento, o
quadro das regras eleitorais vigentes,
pois os principais atores do processo
de reforma estão comprometidos
com todas as mazelas apontadas,
servindo-se delas, em grande medida
– com pouquíssimas exceções – para a
sua própria sobrevivência política.
Ao nosso ver, a única maneira de se
vencer esse obstáculo, aparentemente
intransponível, seria atribuir à lei
da reforma político-eleitoral uma
vacatio legis igual ou superior a dez
anos, para que a sua vigência ficasse
distanciada, tanto quanto possível,
dos interesses imediatos dos que
irão votá-la.
Antes isso do que nada.
Fica a sugestão.
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Sentimento de dever cumprido
Após nove mandatos, o vereador Sami Jorge, com mais
de 11.000 votos, não se reelegeu. Com a certeza do dever
cumprido, o ex-presidente da Câmara Municipal fala à
Revista TCMRJ das disparidades de uma democracia e
discute a atual regra dos votos.

Sami Jorge
Vereador

Qual o sentimento que fica
depois de não conseguir se eleger,
apesar dos mais de 11.000 votos?
Sami Jorge - Houve, como em
toda eleição, uma renovação de
valores. Com isso, vereadores com
mais de 15.000 votos não se elegeram,
enquanto candidatos com menos de
4.000 votos lograram êxito. Então,
como o Colégio Eleitoral prestigia
a legenda, há essas disparidades
características de uma democracia.
O meu sentimento é do dever
cumprido. Durante nove mandatos,
onze anos de presidência da Casa,
sempre me pautei pela preservação
da boa imagem da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, o bom uso do
erário público e da harmonia entre
os Poderes.
Qual a sua opinião sobre o
quociente eleitoral, que faz com que
candidatos bem votados nem sempre
consigam ser eleitos?
A r e g r a e m v i g o r, q u e é
determinada pelos partidos políticos,
pode ser injusta nesses casos. Quando
os partidos políticos optarem pelo
voto distrital, ocorrerá a eleição
dos mais votados independente da
legenda.
Como o Sr. acha que deva ser
o relacionamento da Câmara dos
Vereadores com o Prefeito?
12
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Deve ser respeitoso, harmônico
e independente, prevalecendo a
defesa do erário e da necessidade da
população na aplicação dos recursos
da Lei Orçamentária.
Qual foi sua melhor contribuição
como vereador para a Cidade do Rio
de Janeiro?
Foi trabalhar com dedicação,
afinco e assiduidade em favor do
povo, especialmente das comunidades
carentes, visando sempre à melhoria
na qualidade de vida, diminuindo as
desigualdades sociais existentes.
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Ficou faltando algo a realizar na
sua atuação como parlamentar?
Sempre há ainda muito que fazer
por mais que tenha sido o nosso
empenho. Os problemas são grandes
e crescentes, a modernidade trouxe
apelos em especial para os jovens.
Não esquecendo a terceira idade,
que tem o seu número aumentado
em função dos programas de saúde.
Como parlamentar não deixo algo a
realizar, só espero que a interrupção do
meu mandato possa merecer, dos que
nos sucederem, a continuidade dos
trabalhos por nós iniciados.

Mandato pertence ao Partido
Eleito com o menor número
de votos, o vereador Marcelo
Piuí, do Partido Humanista da
Solidariedade - PHS - revela
à Revista TCMRJ como vê
a eleição proporcional, e
como será sua atuação como
parlamentar.

Marcelo Piuí
Vereador (PHS-RJ)
O que motivou o Senhor a
tentar a carreira política?
Marcelo Piuí - Cansado de ver
tantas injustiças e tantas arbitrariedades
no cenário político, entendendo que
poderia interferir diretamente nas
demandas das comunidades da minha
cidade, coloquei meus conhecimentos
e atenção em favor de um mandato,
que se eleito fosse, teria por obrigação
ser a voz e o representante fidedigno
daqueles que acreditariam e votariam
em mim.
Por que a escolha da candidatura
pelo PHS?
Após uma acirrada pesquisa,
visitando praticamente todos os
partidos políticos existentes, entendi
que a filosofia do PHS se aproximava
mais das minhas idéias e ideais.
Teria condições de interferir nas
carências e demandas da população,
principalmente pelo descrédito em
relação aos políticos. Não poderia
ir para um partido que não tivesse
compromissos com a ética e com essa
população carente e desacreditada,
principalmente dos políticos que o
próprio povo elege. O Humanismo

e o Solidarismo do PHS, princípios
básicos de sua conduta doutrinária,
encantaram-me e me mostraram com
clareza que seria o único caminho para
transformar a sociedade.
Qual sua opinião sobre o quociente
eleitoral que faz com que candidatos
bem votados nem sempre consigam
ser eleitos?
A eleição proporcional é a forma
mais democrática de se preencher cargos
eletivos, pois atende não só aos grandes
núcleos eleitorais como também aos
pequenos universos de votos, dando
possibilidade a Estados como São Paulo
como também a pequenos Estados
como Acre e Roraima, de eleger seus
representantes na Câmara Federal.
Quanto a candidatos eleitos com
grande ou pequena votação, o STF já
definiu que o mandato eletivo pertence
ao Partido, assim sendo, não importa
a votação pessoal do candidato; o
quociente eleitoral deve ser alcançado
pelo Partido e não pelo candidato.
Por exemplo, se o quociente eleitoral
for de 50.000 votos, tanto faz que o
candidato tenha alcançado esta marca;
os parceiros candidatos é que precisam
conscientemente, trabalhar junto para
preencher essa vaga, da mesma forma
que um outro Partido com 50 candidatos
que tenha uma média de 1.000 votos,
também, ocupando uma outra vaga.
Ambos os quocientes eleitorais
foram conseguidos com 50.000 votos
partidários. Assim, o peso eleitoral
dos 2 eleitos democraticamente, será o
mesmo, pois representam um somatório
de 50.000 votos de cada Partido. Não
tendo o quociente que se discutir no
atual sistema eleitoral brasileiro, a
votação pessoal de cada candidato
e sim a votação total da nominata
partidária, vez que o mandato é do
Partido e é ele que tem que alcançar o
quociente eleitoral e não o candidato
individualmente.
O Sr. acha que vai sofrer algum
tipo de resistência em razão de ter
sido eleito com um número pequeno
de votos?
Com muitos votos ou poucos votos
iria receber pressões e resistências.

É o novo chegando na casa e isso
provoca naturalmente uma reação
contrária. Mas entendo também que
o número de votos não significa que
o mandatário não possa exercer a sua
função com o compromisso voltado
à sua cidade. Se fosse pelo número
de votos, seria obrigação de todos os
políticos que tivessem um número
expressivo de votos jamais prevaricar
em seus cargos. E, infelizmente, o que
vemos aí é um enorme caos e nós na
política que somente com condutas
éticas é que poderemos mudar nossa
Nação. Por outro lado, ainda, a cadeira
que defenderei para o meu Partido
contém mais de 62.000 representações
da sociedade carioca.
Como o Sr. acha que a Câmara deve
se portar em relação ao Prefeito?
Com toda atenção devida, para
que os anseios da população possam
ser respeitados, bem como exercer
como mandatário, uma fiscalização
permanente nos atos do Prefeito, para
que o meu mandato possa ocorrer de
forma plena e ética, legislando sempre
em favor do povo.
Como vai ser sua atuação como
parlamentar? Cite algum projeto que
pretende apresentar.
Minha atuação será em cima dos
conceitos do meu partido. Até porque
entendo que o mandato não me
pertence, e sim, ao meu partido. Não
posso desenvolver absolutamente
nada que possa ferir a filosofia do
PHS. Serei fiel e trabalharei em
parceria para que todos possam
ser contemplados, pois a parceria
existente em nosso Partido precisa ser
conhecida pelas outras Agremiações
Partidárias.
Quanto aos projetos, o PHS
Municipal criou um Conselho Político
formado de 9 suplentes que totalizam
20.000 representações do eleitorado
carioca dentro do PHS, isto é, aqueles
que tiveram mais votos na última
eleição e estamos democraticamente
pesquisando as áreas que poderemos
atuar prioritariamente, de vez que a
nossa cidade encontra-se esfacelada,
partida, sem voz e sem vez.
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Planos para a Saúde, Educação,
Obras e Assistência Social
Novos secretários municipais apresentam planos para as áreas consideradas,
em enquete realizada pela Revista TCMRJ, mais críticas pelos cariocas.

Prevenir para não remediar
Entrevistado pela Revista TCMRJ, o novo Secretário
Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro,
Hans Fernando Dohmann afirma que prevenir doenças e
valorizar os profissionais da área de Saúde são ações que
constam dos planos de sua Secretaria.
Hans Fernando Dohmann
Secretário de Saúde e Defesa Civil
Quais são seus planos para
a Cidade do Rio de Janeiro?
Vamos trabalhar na promoção
e prevenção da saúde e na
reestruturação da rede do município.
Nosso principal objetivo é ampliar
o número de unidades básicas de saúde
e a cobertura do programa de saúde da
família, que hoje cobre apenas 3,3% da
população carioca.
Só dessa forma será possível
promover a saúde, prevenir doenças e
garantir atendimento digno ao cidadão
para questões como hipertensão, diabetes
e outras. Enquanto a população não
14
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tiver cobertura universal de atenção
básica, será impossível organizar a rede
hospitalar para o atendimento de casos
que demandem verdadeiramente a
estrutura de um hospital.
O fortalecimento da atenção básica
será essencial para estruturação da
porta de entrada única no sistema de
saúde. Nesse ponto, a integração das
três esferas de poder é fundamental. O
município, ampliando o Saúde da Família
e implantando UPAs 24 horas em pontos
estratégicos, aumentará a capacidade
de resolução dos problemas de saúde
diminuindo a demanda sobre os hospitais.
Pelo estado iremos implantar a regulação
única de leitos para uma resolução mais
rápida e equânime desta demanda.
Para oferecer um atendimento de

qualidade à população também será
preciso valorizar os profissionais da área
de saúde, dando condições melhores de
trabalho e reconhecimento. A saúde não
se dá sem pessoas.
Nossos planos serão colocados em
prática sempre aliados a ações culturais
de mobilização popular de construção
de cidadania, além de uma gestão
transparente com metas compactuadas
com a sociedade que priorizem
o controle e gestão participativa.
Qual será seu maior desafio ao
assumir a Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro?
O maior desafio é sem dúvida
promover saúde através da ampliação
dos serviços de atendimento direto ao

cidadão nas comunidades.
Os sistemas de saúde mais eficientes
do mundo, como o francês, o inglês e o
cubano, priorizam essa ação da medicina
que previne ao invés de remediar, que
promove a educação para a saúde, a
informação, a autonomia e a cidadania.
Isso significa uma ruptura com a
cultura hospitalar que atua no tratamento
da doença e não na promoção da saúde
e prevenção.
Por este motivo, entendemos que
toda a costura de nossas ações deva
acontecer através de cultura popular
em suas mais diversas manifestações:
teatro, música, dança etc. A cultura é o
denominador comum de nossas ações
enquanto cidadãos.

Criança tem que aprender
Para Claudia Costin, Secretária Municipal de Educação, o
fato das crianças não estarem aprendendo é um grande
problema que deve ser sanado. Atenção especial deverá
ser dada às escolas em áreas de risco, com projetos e
atividades extraclasse.
Cláudia Costin
Secretária Municipal de Educação
O que a Sra. considera
ser seu maior desafio ao assumir a
Secretaria Municipal de Educação?
Nosso maior desafio é entender por
que as crianças não estão aprendendo
e o que pode ser feito para sanar esse
grande problema. O IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica)
do Rio não é baixo, mas poderia ser
ainda maior não fossem as dificuldades
que encontramos nas escolas em áreas
de risco. Por isso, essas unidades
terão atenção especial da Secretaria.
A equipe da escola terá um bônus
de localidade, cujo valor ainda está
em estudo, mas que certamente
será um estímulo para atrair bons
profissionais para esses lugares.
Além disso, cada escola terá metas. A
unidade que melhorar seu desempenho
nos critérios definidos também terá
uma bonificação. Logo nos primeiros

45 dias, faremos uma revisão geral
de português e matemática para
identificar, já no início do ano letivo,
as dificuldades dos alunos e trabalhar
logo na recuperação. A aprovação
automática foi extinta pelo prefeito
Eduardo Paes, mas isso não significa
que queiramos reprovar os alunos.
Recuperar é a palavra-chave. Lembro

que tudo o que será feito na Secretaria
terá um objetivo claro: fazer com que
as crianças aprendam.
Quais são seus planos para a
Cidade do Rio de Janeiro ?
Um dos planos que tenho à
frente da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro é fazer
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com que a cidade faça valer sua
grande vocação: transformar-se
na capital do conhecimento. Para
tanto, precisamos melhorar o índice
de aprendizagem dos estudantes
da cidade. É verdade que o Rio
apresenta um IDEB superior à
maioria das capitais do País. Mas
isso não é o suficiente. Uma cidade
com mais de 15% da população
com formação universitária, com

o número de mestres e doutores
de que dispõe o Rio, deveria
ambicionar ter um IDEB compatível
com os países de primeiro mundo.
Pretendemos também transformar
o Rio numa Cidade de Leitores,
com o estímulo à leitura nas
salas de aula e entre as famílias
dos alunos. Queremos abrir as
portas das bibliotecas das escolas
municipais não só para os alunos

mas também para os pais deles,
inclusive nos fins de semana.
Além disso, teremos o projeto do
Segundo Turno Escolar em que
alunos de áreas de risco social
desenvolverão atividades desportivas
e culturais nos horários em que não
têm aulas, utilizando equipamentos
públicos e da sociedade civil.
Depois, é claro, de fazer os deveres
de casa dentro da própria escola.

Fazer mais com menos

“Vamos tratar a cidade com o mesmo carinho, de norte a
sul, de leste a oeste”. O Secretário Municipal de Obras
e Conservação, Luiz Antonio Guaraná, acredita que,
com o excelente quadro de servidores, a participação da
sociedade, e a ajuda do TCMRJ e demais Órgãos, a Cidade
do Rio de Janeiro poderá voltar a ser maravilhosa.
Luiz Antonio Guaraná
Secretário Municipal de Obras e Conservação
Quais são seus planos para
a cidade do Rio de Janeiro?
A nossa prioridade no ano de
2009 será a conservação da cidade e
conclusão das obras em andamento,
mesmo sabendo que os recursos
para investimentos serão poucos.
O que foi iniciado nós daremos
continuidade. Vamos identificar
novas fontes de recursos, para
permitir o mínimo de investimentos
em nossa cidade. A priorização
na aplicação dos recursos de
investimento foi bastante diferente
daquilo que a população esperava e
a Cidade da Música é um exemplo
desse erro. Vamos corrigir isso. Os
gastos com conservação - como
iluminação, limpeza das galerias,
drenagem na cidade e recuperação
do pavimento das vias - foram
reduzidos há vários anos. Temos que
corrigir isso. O que foi efetivamente
aplicado foi insuficiente para manter
uma cidade como o Rio.
Existem algumas áreas que o senhor
pretende priorizar?
Vamos tratar a cidade com o mesmo
16
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carinho, de norte a sul, de leste a oeste.
Priorizar áreas esquecidas, como a
zona oeste, sem deixar de cuidar
da conservação da zona sul, que foi
esquecida. O Rio de Janeiro precisa
voltar a ser uma cidade maravilhosa
e para isso precisamos cuidar da
conservação da cidade.
O que o senhor considera ser seu
maior desafio ao assumir a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos
do Rio de Janeiro?
Creio que o maior desafio será
fazer a imensa estrutura responder à
demanda do cidadão, que é de tratar
bem a cidade. Cuidar como cuidamos
da nossa casa. Vamos motivar o
excelente quadro funcional para que
ele possa responder à altura daquilo
que o Rio merece e buscar ajuda nos
demais órgãos, para aprendermos
como otimizar os recursos, como
fazer mais com menos, priorizando
aquilo que o nosso cliente, o cidadão
carioca, quer. Tenho certeza de que o
TCMRJ terá muito a nos ajudar com
seu amplo know-how.
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Assistência básica para
toda a Cidade
Assistir a população de maior risco é o objetivo do novo
Secretário de Assistência Social, Fernando William. Para tal,
espera contar com as parcerias dos governos estadual e federal.
Fernando William
Secretário Municipal de Assistência Social
Quais são seus planos para
a Cidade do Rio de Janeiro?
Implantar de fato o Sistema Único
da Assistência Social - SUAS no
Rio de Janeiro; ampliando a rede
de CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social), que hoje conta
com 41 unidades, para 120 unidades,
permitirá cobrir toda a Cidade com
assistência básica, além de aumentar
para pelo menos 20 CREAS (Centros
de Referência Especializados de
Assistência Social) com o objetivo de
assistir à população em maior risco
social. Para isso, o maior desafio é
promover territorialmente, ou seja,
na ponta, a total integração entre os
órgãos de governo.
Será fundamental ainda contar
com a parceria dos Governos Federal
e Estadual, no cumprimento das
atribuições de cada ente federativo,
na implantação e aprimoramento
do Sistema Único da Assistência
Social, além de participar mais
ativamente das reuniões dos
Conselhos de Assistência Social.
O que o Sr. considera seu maior
desafio ao assumir a Secretaria
Municipal de Assistência Social?
O maior desafio da assistência
acaba sempre, pela visibilidade do
problema, sendo perceber a questão da
população em situação de abandono
nas ruas, que, pelo último senso
realizado pela Prefeitura, era de
aproximadamente 2.000 pessoas. É
sempre bom lembrar que o número
de pessoas vivendo abaixo da linha
de pobreza no Município, segundo

o IBGE, é de mais de 600.000.
Para enfrentar e resolver em
grande parte o gravíssimo problema
da população abandonada nas
ruas, o que já estamos fazendo é:
1 - Ampliando de uma para
15 as equipes de abordagem e
acolhimento.
2 - Capacitando estas equipes para
que vejam estas pessoas no limite
da exclusão social cientes de que o
nosso maior desafio é reintegrá-las

a condição de exercício pleno da
cidadania.
3 - Parceria junto às Secretarias
de Trabalho e Ciência e Tecnologia
onde serão priorizados cursos de
capacitação e empregabilidade para
esta população.
4 - Por fim, no limite das
disponibilidades orçamentárias
e financeiras, aumentar, seja por
construção ou convênio, o número de
abrigos para todas as faixas etárias.
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O que o carioca espera
do novo governo
As respostas dos moradores da cidade do Rio de Janeiro à enquete realizada pela Revista
TCMRJ, após as eleições, mostra as esperanças, expectativas, dúvidas e cobranças dos
munícipes dirigidas ao novo prefeito.

Jeanine de Sousa
Domenech
Advogada - 27 anos
Moradora da Tijuca

Como em todo início de governo, minha
esperança de mudanças positivas e melhores
condições de vida para os habitantes do
Rio de Janeiro é renovada e fortalecida.
Neste próximo mandato, após oito anos de
mesmo comando, acredito em uma nova
estrutura administrativa, com estreitamento
dos laços nas relações governamentais e
a finalização das pendências deixadas pelo
antigo administrador.
Acompanhei diversas justificativas
apresentadas todos os dias nos jornais
cariocas para o não cumprimento das
promessas de campanha de Cesar Maia,
sobretudo no segundo mandato, como, por
exemplo, a falta de recursos, as mudanças
de prioridades, as disputas judiciais... e
não gostaria que tais desculpas fossem tão
frequentes neste governo.
Com relação às propostas de campanha
para transporte coletivo, tributos, urbanização,
educação e saúde, que não foram cumpridas
na gestão anterior, muitas foram elencadas
como objetivos do candidato eleito Eduardo
Paes. Espero que questões recorrentes como
o reordenamento urbano da outrora Cidade

Marcio Siqueira
Soares

Aposentado - 51 Anos
Morador da Barra da Tijuca

Não vejo relação entre a duração do
mandato do prefeito anterior e as obrigações,
promessas de campanha ou não, que deva
cumprir o Sr. Eduardo Paes.
18
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Maravilhosa e a construção da linha quatro
do Metrô, a legalização dos transpor tes
alternativos, a redução do IPTU, o sistema
municipal de saúde, entre outras, sejam
resolvidas ou ao menos minimizadas neste
governo que ora se inicia.
No rol das propostas de campanha do
novo prefeito está a criação da Secretaria de
Ordem Pública para cuidar do ordenamento
urbano e combate a pequenos delitos, com
prioridade para Tijuca, local onde resido
há 27 anos. De fato, este tradicional bairro
encontra-se em plena degradação e abandono
por parte das autoridades responsáveis. Ruas
esburacadas e mal iluminadas, espaços
públicos tomados por mendigos, desocupados
e assaltantes, compõem o atual cenário do
local e contribuem para a crescente escala
da violência. Desta forma, na questão da
criminalidade, vejo com otimismo a proposta
de aproximação e união de forças entre o
Estado e o Município, uma vez que a guarda
municipal poderá auxiliar a polícia civil no
combate à desordem e violência urbana.
Um dos pontos fortes do ex-prefeito foi,
inegavelmente, a implantação do programa
Favela-Bairro, sobretudo na sua primeira
gestão, que entendo deva o novo prefeito dar
continuidade com maior atenção.
Outro aspecto de vital importância para a
população desta cidade é o combate efetivo
ao mosquito da Dengue, que no último verão
vitimou dezenas de pessoas, por não haver a

devida destinação dos recursos necessários a
esta área. Acrescente-se a criminosa demissão
dos agentes de combate ao aedes aegypti, por
questões estritamente de cunho político entre a
Prefeitura e o Governo Federal.
O panorama de falência dos hospitais
municipais - muitos dos quais sequer dispõem
de itens básicos de atendimento - contrasta
com o projeto faraônico de construção da
Cidade da Música que já consumiu mais de
500 milhões de reais e que muito pouco ou
nada beneficiará a população de baixa renda.
Segundo se noticia, o projeto ainda
careceria de recursos adicionais na ordem
de 120 milhões de reais para sua conclusão.
Custo final de 700 milhões de reais? Aqui
vejo uma total inversão de prioridades. Neste
aspecto, a proposta do novo prefeito de
solicitar uma auditoria dos gastos da obra
é mais que oportuna, devido aos fortes
indícios de que a obra foi superfaturada,
obviamente em benefício escuso de pessoas
que devem ser responsabilizadas no caso de
comprovação de fraude, repondo aos cofres
municipais os recursos desviados.
Devido a diversas áreas sob a administração
pública do município demandarem cuidados e
atenção por parte do poder público municipal,
espero que o novo prefeito atenda minimamente
aos anseios da população sofrida desta cidade,
buscando resgatar a auto-estima do povo
carioca, atuando em parceria com o governo
do Estado e o governo federal.

Espero, sim, que seja restaurada a ordem
urbana, inclusive quanto à camelotagem,
trans-porte alternativo e poluição visual da
Cidade.
Na área da Saúde, que recupere as
unidades de grande por te e que esse
processo não seja prejudicado ou inibido pela
implantação das Upas.
Na área da Segurança, que treine e
aparelhe nossa Guarda Municipal, aliás, cada
vez, mais truculenta.

Que enxugue a máquina administrativa,
mantendo as conquistas do funcionalismo;
e melhore o padrão salarial de professores
e médicos.
Na área da Educação, que nossas
escolas sejam reformadas e os métodos de
ensino e avaliação de desempenho do aluno
revisados.
Se tapar os buracos das ruas e limpar as
galerias pluviais nós agradecemos também.
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Cristino Guilherme
da Silva
Chefe de Portaria de
um prédio
na Tijuca - 42 anos

Depois desses oito anos com o mesmo
dirigente, eu gostaria de que o novo prefeito
cuidasse realmente da educação, da segurança
e da saúde da nossa cidade. Tenho uma filha
de 16 anos, que estuda à noite no colégio
público. Na hora em que ela sai da escola, a
segurança é zero. Só mesmo “Papai do Céu”
para cuidar que chegue bem em casa.
Outra questão é educação. Estavam
querendo que os alunos passassem para
a série seguinte automaticamente. Isso é

Heliomar Goulart

Administrador – 37 anos
Morador de Todos os Santos

O político e administrador Eduardo Paes
tem um currículo recheado de boas experiências;
vereador e subprefeito da Barra por vários anos,
lhe dá total condição para realizar um excelente

Leonardo Couteiro

Publicitário – 26 anos
Morador da Tijuca

Todos nós cariocas esperamos que o
prefeito eleito, Eduardo Paes, melhore o Rio em
todos os aspectos. Desde a segurança, que é a
principal reclamação de toda a população, até a
redução da carga tributária, esgoto, população
de rua, transporte, turismo, entre outros.
Nosso prefeito precisa aproveitar que é
novo no cargo para resolver os problemas
da cidade, pois perdemos uma grande
oportunidade no Pan 2007, quando foi realizada
uma série de obras que um ano e meio depois,
estão praticamente abandonadas.
O ex-prefeito Cesar Maia ficou oito anos
no poder e fez muito pouco pela cidade.
Esqueceu os problemas principais e gastou

péssimo para o ensino. Só deve passar de
ano quem estuda, tem condições e realmente
merece passar.
Mas o que veio piorando nos últimos
anos e hoje estão péssimos, acabados, são
os hospitais públicos. Na semana passada,
socorri minha vizinha de 76 anos, com câncer,
que estava com muita dor. Entrei em todos os
hospitais públicos até a zona sul, pedindo que
dessem uma injeção na senhora para aliviar
a dor. Todos recusaram atendê-la! Souza
Aguiar, Rocha Maia, em Botafogo, Hospital
da Lagoa... até que invadi a emergência do
Miguel Couto, e lá deram uma injeção e a
mandaram para casa.
Cheguei a passar mal com o cheiro
horroroso do hospital. Dois dias depois, a
mesma coisa, só que a levamos ao Hospital do

Andaraí, que a deixou numa maca, aonde veio
a falecer. Isso é indigno e desumano!
Eu li numa reportagem que o novo prefeito
vai retirar os moradores de rua. Mas para
colocar onde? Em que condições? Fiquei
muito triste quando um dos moradores de
rua disse: “eu preferia que me dessem um
emprego”!
No entanto, devemos reconhecer: a
Comlurb vem fazendo ótimo trabalho. Espero
que o próximo governo mantenha o bom
funcionamento da empre-sa. Não só no
recolhimento do lixo. Eu, como chefe de
portaria do prédio, tenho solicitado com
freqüência o serviço gratuito de recolhimento
de entulho, e tenho sido rapidamente atendido
sempre.

mandato hoje, como Prefeito. Sobre o ponto
de vista da administração pública isso lhe dá
um equilíbrio muito grande para que possa
fazer uma boa administração, além de contar
com o apoio do governador e do presidente
da República.
Espero que ele utilize toda essa
‘engrenagem’ para cumprir todas essas
promessas de campanha e consiga resolver
todos os problemas já conhecidos na saúde,
educação, segurança, trabalho e infraestrutura.

O maior problema que ele e qualquer outro
administrador enfrentará será o momento
crucial da economia mundial, que trará
conseqüências trágicas na Administração
Pública, mas espero que sua equipe de governo
saiba equalizar as dificuldades, que não
serão só do Rio de Janeiro, mas de todos os
outros municípios brasileiros, vencer todos os
obstáculos e realizar uma ótima administração
para toda a população de nossa cidade, que é
e sempre será Maravilhosa.

excessivamente em obras gigantescas que
até hoje estão inacabadas, como a Cidade
da Música.
Vamos aguardar a atuação do novo
prefeito. Paes começou bem com a Operação
Choque Total, onde multou e autuou carros
irregulares, recolheu a população de rua e
multou estabelecimentos. Teremos que esperar
os próximos meses para podermos avaliar sua
administração, já que no inicio de seu mandato
mostrou interesse em melhorar a cidade.
Temos que cobrar do prefeito todas as
promessas feitas em sua campanha, pois, por
isso ele foi eleito.
Lembrando algumas delas, na área de
transporte, Paes prometeu a implantação
do bilhete único, licitar as linhas de ônibus
e regularizar o transporte alternativo, além
de ajudar o Estado na construção das novas
linhas do Metrô, entre outras.
Já na área tributária, prometeu a

implantação da nota fiscal eletrônica, não
aumentar o IPTU e dar benefícios tributários às
cooperativas de táxis, entre outras medidas.
Na área da educação prometeu acabar
com a aprovação automática nas escolas da
rede municipal, triplicar o número de vagas nas
creches da Prefeitura e aumentar o número de
escolas técnicas profissionalizantes.
Construir 40 unidades de Pronto
Atendimento (UPAS) 24h com cinco milhões
de atendimento por ano, retirando das filas
dos hospitais 20 mil pessoas/dia; criar
uma Secretaria de Ordem Pública, para
o ordenamento e o combate a pequenos
delitos.
Se Paes conseguir realizar metade de
tudo que prometeu na sua campanha, toda
a população da Cidade do Rio de Janeiro já
vai ganhar bastante. É esperar para ver o que
acontece. Como diz o ditado: “A esperança é
a última que morre.”
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João Rodrigo Martins
Carvalho
Promotor de Vendas
- 23 anos
Morador de Del Castilho

Josualdo Medeiros

Economiário aposentado
- 71anos
Morador do Flamengo

O voto é momentâneo mas os eleitores
esperam que os efeitos benéficos sejam
contínuos. É o que almejam os cidadãos
ao confiarem seus votos nesse ou naquele
candidato. Essa é a esperança que se
mantém viva e é renovada em cada eleição.
O Município do Rio de Janeiro, Cidade
Maravilhosa, apesar do título não recebeu,
nos últimos governos, muito alento para
que a decantada maravilha não fosse
enturvada no seu brilho pela poluição dos

Anderson Medeiros
Souza
Ambulante - 39 anos
Morador do Centro

Eduardo Paes veio demonstrando que
realmente quer mudar a cara do Rio, que ele
quer fazer um trabalho em conjunto com o
secretariado, e está mostrando serviço com
essa operação Choque de Ordem. Ele vem
apresentando um trabalho perfeito, e eu
sou até a favor, mesmo trabalhando como
ambulante.
Há 20 anos estou no trabalho informal,
mas sou a favor dessa operação junto com
a polícia, recolhendo esses materiais que
se encontram no Centro da cidade e em
outros bairros, que estão pelo meio da rua:
burro-sem-rabo, isopor, mercadorias que
ficam realmente atrapalhando a calçada. Mas
ele também não pode esquecer daqueles
que já trabalham há bastante tempo,
20
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Não só eu como todos os eleitores
que foram às ur nas e votaram no
atual prefeito Eduardo Paes, esperamos que
o mesmo consiga manter boas relações com
o governo federal e estadual, para que assim
todos venham a conseguir desenvolver um
excelente trabalho,dando prioridade à saúde,

educação, saneamento básico, criação de
novos projetos na área da educação, cultura
e mais valorização e apoio aos nossos jovens,
pois amanhã serão eles que estarão nos
representando. Isso é tudo que eu e os demais
eleitores esperamos.

constantes acontecimentos nela ocorridos.
Agora, com a eleição de um novo
Prefeito, esperamos que as promessas de
campanha não sejam levadas pelo vento e a
cidade volte a sorrir e a aviventar as maravilhas
cantadas em prosa e verso pelos poetas, pela
população em geral e por todos que a visitam.
Que o progresso venha com a educação,
base fundamental de toda civilização, e
com ela a satisfação das demais necessidades:
saúde, com pronto atendimento a todos que
necessitarem; saneamento básico, com
a eliminação dos esgotos a céu aberto; o
tratamento adequado de lixo e o esgotamento
de águas pluviais para eliminar os transtornos
causados pelas chuvas; tratamento adequado
das favelas para que não proliferem, e a
construção de habitações condizentes para

que a população das comunidades não se
sinta excluída; cuidar da violência com os
meios disponíveis do município, juntamente
com o governo estadual; não expor o cidadão
à sanha desenfreada dos pardais, veículo
catalizador de verba extraorçamentária para
os cofres do município, sem qualquer
princípio educacional para o infrator a não
ser no bolso e na carteira de habilitação.
Com estas e muitas outras medidas que
já vêm sendo tomadas, esperamos que a
Cidade Maravilhosa volte a despertar suspiros
dos moradores e de tantos outros que a
visitarem. Que a esperança agora renovada
não nos obrigue a temer pela sua perda, já que
ela é a última que morre, e não queremos ser
obrigados a acompanhar o enterro na morte
da esperança.

nos seus devidos lugares, que respeitam
o logradouro público, que deixam as
passagens dos pedestres livres, que não
atrapalham ninguém, que precisam trabalhar.
Ele tem que olhar esse lado.
Na minha opinião ele devia , em primeiro
lugar, mudar a padronização das barracas
do centro da cidade, de todos os lugares.
Essa padronização de barracas já existe há
muito tempo.
Ele tem condições para isso. Ele é um
homem inteligente, cheio de idéias novas,
pode mudar o padrão das barracas, pode
melhorar a condição dos ambulantes. Que o
ambulante venha a pagar uma taxa mensal
no banco para não ter terceiros envolvidos;
seja direto com a Prefeitura, fazendo um
novo recadastramento daqueles que já
estão assentados, estão trabalhando, para
poderem continuar exercendo seu trabalho
dentro das novas regras.
Ele vem mostrando que precisa melhorar
a cidade do Rio de Janeiro e eu estou muito
satisfeito com ele. Nesse combate à pirataria,

ele está mais do que cer to porque, se
caminhamos pelo Centro em cada esquina há
uma banca de CDs e DVDs piratas, o que é
ilegal. E aqueles que trabalham certo pagam
por aqueles que trabalham dessa maneira.
Em todo o tempo que eu venho exercendo
essa atividade, esse foi o único prefeito com
atitude correta e verdadeira de querer mudar
a cara do Rio de Janeiro, porque realmente
está uma bagunça, está tudo “avacalhado”.
Praças estão abandonadas, iluminação não
existe. São assaltos, são moradores de
rua atrapalhando até você sentar em um
banco de praça para ler um jornal, para
descansar. Há pessoas deitadas nos bancos,
cozinhando em latas no meio da rua; são
coisas fora do normal.
Eu quero que o Sr. Eduardo Paes seja bem
sucedido no seu trabalho, com a sua equipe,
que ele possa distinguir uma coisa da outra. Que
os camelôs que já estão assentados possam
ter uma prioridade, um documento, uma licença
que possam trabalhar sossegados. Espero que
isso venha a dar certo.
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Silvia Tolmasquim

Engenheira - 41 anos
Moradora de Copacabana

O que espero do novo governo? Os
primeiros pontos que me vêm à cabeça
são educação e saúde de qualidade. A
seguir, vem a questão das crianças de rua,
que precisam de toda uma atenção e afeto
para conseguirem ingressar numa vida em
sociedade. Moradia também é um ponto
impor tante. Muitos cidadãos preferem
morar em uma condição ruim numa favela
que seja perto do trabalho a morar em uma
casa melhor, mas que os obrigue a sair
de casa de madrugada para o trabalho,
por falta de um transporte coletivo bem
planejado. O trânsito também precisa de

Cecilia Duarte

Aposentada - 55 anos
Moradora de Copacabana

Em sua campanha, Eduardo Paes
prometeu verdadeiros milagres, embora a
crise que aí está já estivesse anunciada há
muito tempo, só não foi divulgada.
Podemos relatar alguns dos graves
problemas que enfrentamos no Rio de Janeiro
e que foram objetos de campanha:
Favelização – está se tentando organizar
as favelas, com implantação de cinturão de
concreto e metal para limitação de favelas,
mas a cada dia sabemos que surgem outras,
a exemplo das duas mais novas, em Santa
Cruz, e no Recreio. A partir do momento
que se instalam, só tendem a crescer, e não
se consegue tirá-los do local. Se conseguir,
para onde levá-los? Como serão suas
moradias? Com que verba implantarão
saneamento básico, postos de saúde,
escolas? A maioria desse pessoal não tem
trabalho fixo, como alimentarão seus filhos?
Até para ser camelô tem que ter uma soma
para investir, pois ninguém dá de graça as
mercadorias sem garantia de retorno. Existe
a intenção da Prefeitura de retirá-los das ruas,
o camelódromo está sobrecarregado. Como
conseguir a licença? Muitos não têm nem
documentos, que dirá dinheiro para conseguir

atenção, assim como as ruas esburacadas
ou mal consertadas que ficam com bueiros
e tampas de acesso em níveis diferentes
do da rua.
O Rio é considerado uma das três
cidades mais bonitas do mundo, mas
para que o turista continue a vir ao Rio
é necessário mais do que beleza natural
por si só, é preciso cuidar dos pontos
turísticos, da segurança, dos serviços e
principalmente do meio ambiente. Novas
atrações turísticas também seriam bem
vindas como, por exemplo, passeios de
barco, que combinam muito bem com uma
cidade litorânea. A despoluição da Baía
da Guanabara é fundamental. Chego até a

imaginar as pessoas voltando a ir à praia na
Ilha do Governador. O lado cultural da cidade
é outro ponto a ser muito melhorado, e neste
quesito é preciso lembrar que as zonas norte
e oeste também fazem parte da cidade.
Com relação à Copacabana
especificamente, ficam citados alguns
pontos que precisam de atenção:
• Falta estacionamento
• Ônibus em excesso na Avenida
Copacabana
• O Leme, que sempre foi um ótimo
bairro, está se acabando.
• Impossível passar a pé por alguns
túneis.

a licença?
Educação - houve uma redução de cem
mil matrículas no ensino médio, nos últimos 5
anos. Este problema foi herdado do governo
anterior. Como poderá ser solucionado, se os
estudantes do ensino fundamental têm que
seguir na sua escalada? Houve promessa de
instalação de computadores nas escolas para
atender aos professores e alunos, melhoria
das salas, carteiras, obras em geral das
escolas, salários dos professores e aumento
do quadro.
Hospitais – Os cariocas, os menos
favorecidos dependem dos hospitais
públicos. O que vemos são filas enormes,
médicos que não comparecem aos plantões,
principalmente em época de festas, e ainda
mais, com a ameaça da Dengue. Quando tem
médico, os sintomas são diagnosticados de
qualquer maneira, tudo hoje é virose, que não
se sabe o porquê, devido a quê e etc.
Segurança – O carioca há muito tempo
não tem nenhum tipo de segurança, em
qualquer classe social. Para o pessoal que
mora em comunidade, além do desconforto,
da precariedade, da falta de alimentação,
emprego, saneamento básico, bandidos,
traficantes, ainda enfrenta as milícias que
se instalam e obrigam seus moradores a
pagar por uma segurança que não existe, e
esses pobres coitados ainda acreditam na
promessa de candidatos políticos desonestos
que os iludem.
A classe A, composta de políticos ou

quem já tem uma vida melhor devido ao berço
de família, ou ainda os grandes empresários,
não podem sair à rua ou freqüentar lugares
públicos pois o risco de assalto está em
qualquer ambiente. Em Copacabana, a cada 2
minutos se tem notícias de assaltos a ônibus,
pedestres ou idosos. Os pequenos infratores,
pessoal de rua, são retirados pela Fundação;
dois dias depois estão em dobro nos
mesmos lugares e ainda mais revoltados. Não
existe ainda um acompanhamento social e
psicológico consistente para essas pessoas.
Decerto, alguns têm família, casa. Porque não
são entregues a seus familiares, que muitas
vezes não sabem nem onde estão?
Prostituição – É visível o crescimento da
prostituição, muitas das vezes assessorada
por policiais e seguranças dos prédios.
Os moradores são importunados, existem
ruas que se tornaram o espaço exclusivo,
impedindo até que moradores circulem. O
patrimônio destes moradores é rapidamente
desvalorizado. Não temos notícias de nenhum
candidato que tenha essa preocupação, mas
os IPTU´s, condomínios, taxa de incêndio
são cobrados.
Como carioca, moradora de Copacabana,
espero que o novo governo tenha tempo,
apoio e verbas para solucionar os muitos
problemas do Rio de Janeiro. Quando se vota
em um candidato, estamos sempre vendo no
mesmo a esperança de uma situação melhor
para a cidade.
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“A falta de segurança, problemas no trânsito da cidade
e desigualdade social são os aspectos que mais afetam
a qualidade de vida no Rio de Janeiro. Os cariocas estão
preocupados com a violência e se sentem inseguros na
capital fluminense. Mas, a maioria dos habitantes tem uma
visão positiva da vida e da cidade. Assim é o carioca, um
eterno otimista, que acredita no futuro e está disposto a
trabalhar pela Cidade Maravilhosa”.

Foto: A. F. Rodrigues

Novos planos para o Rio

Qualidade de vida do carioca

Genário Simões*
Ex-secretário da Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

N

o início do segundo semestre
de 2008, o movimento Rio
Como Vamos (RCV) realizou
uma pesquisa com 1.995 cariocas,
que mostrou que 73% da população,
independentemente de local de
residência, renda, escolaridade, idade
e sexo, estão orgulhosos ou muito
orgulhosos de serem moradores
da cidade. O índice, que faz parte
das primeiras análises da pesquisa
quantitativa de percepção “A qualidade
de vida na cidade do Rio de Janeiro”, é
alto, mas não significa que o carioca está
de olhos fechados para os problemas do
município.
A pesquisa mostrou que pelo menos
três fatores influenciam quem sente
orgulho de morar no Rio: natureza,
diversidade da cidade em relação às raças
e às classes, e mobilidade da população,
que, mesmo vivendo em áreas afastadas,
freqüenta praias na Barra, na Zona Sul
e trabalha no Centro. Não fica difícil
entender esta percepção, afinal em qual
cidade se realiza uma festa para mais
de 2 milhões de pessoas? Vivemos aqui
uma oportunidade rara onde em um
* Genário Simões é funcionário público dos
quadros do Legislativo Municipal. Formado
em Educação Física e Direito, pós-graduado
em Direito Público. Atuou como Diretor de
Atividades Fins da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, em 1986. Recentemente,
atuou como subsecretário da Secretaria
Especial da Terceira Idade da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
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mesmo evento se juntam pessoas de
todas as raças, credos e classes sociais. A
vida no Rio sempre nos reserva algumas
surpresas agradáveis, basta se olhar por
outra ótica o Carnaval e o Reveillon.
O carioca com seu jeito alegre
e descontraído se sente como não
tendo responsabilidade com os
problemas da cidade. De acordo com
a pesquisa, as pessoas concordam
que participam pouco da vida da
cidade e que não se ocupam dos
assuntos da sua administração. A
maioria não se lembra em quem votou
nem tem o hábito de acompanhar
o desempenho seja do prefeito seja
dos vereadores. Qualidade de vida
para a população do Rio de Janeiro
– por mais subjetividade que o tema
possa implicar – é acesso a serviços
de boa qualidade e a possibilidade
de desfrutar das maravilhas
naturais e humanas que o Rio pode
proporcionar.
O importante, a partir de agora,
é transformar a cidade que temos na
cidade que queremos. Pois, além de
tudo estamos envelhecendo.
No Brasil, o envelhecimento da
população idosa está entre os grandes
fenômenos do século XX. As projeções
da ONU mostram que até 2050 a
população do Brasil acima de 60 anos
terá acumulado o maior crescimento
entre todos os países, situando-o como
6º país do mundo em números de idosos.

“

O importante, a
partir de agora,
é transformar
a cidade que
temos na cidade
que queremos.
Pois, além de
tudo, estamos
envelhecendo.

”

Hoje o Brasil tem aproximadamente 19
milhões de idosos, vindo a representar
10,5% da população Brasileira. No
Rio de Janeiro, os idosos representam
14,4% dos moradores fluminenses, a
maior proporção do país.
Essa realidade evidencia a
necessidade de se construir políticas
públicas, visando a qualidade de vida,
acesso a direitos e o enfrentamento
das desigualdades existentes na
nossa sociedade, para população
idosa que se encontra em situação de
vulnerabilidade social.

Para garantir o respeito e a
implementação da Política Nacional
do Idoso e o Estatuto do Idoso, os órgãos
públicos devem manter projetos que
beneficiem a pessoa idosa, além de
programas e serviços de assistência
ao idoso não só do Município do Rio
de Janeiro.
Um município, uma cidade ou
uma comunidade saudável – com
qualidade de vida - é aquela em que
os diferentes atores sociais da cidade,
do governo, das organizações locais
públicas e privadas se comprometem
e se envolvem em um processo que
objetiva o desenvolvimento econômico/
social e a preservação ambiental, tendo
em vista a melhoria da qualidade de
vida da população.
A prestação de serviços públicos
influem diretamente na qualidade
de vida. A melhora das condições de
saúde, trânsito, transporte e segurança
darão ao morador da cidade do Rio de
Janeiro grande ganho de sua qualidade
de vida. O poder público, se valendo
de iniciativas que atendem diversos
segmentos de nossa sociedade, no
nosso caso o idoso, vem oferecendo
atividades que proporcionam saúde,
lazer e integração. Pelo exposto,
consideramos que o carioca, por ser
favorecido em morar numa cidade de
grandes recursos naturais e eventos
magníficos, pode afirmar que encontra
qualidade de vida em seu dia a dia.
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Novos planos para o Rio

O Rio que ninguém gosta
A Cidade Maravilhosa não é só beleza, alegria, humor, deslumbramento. Existe o lado
sombra. O Rio injusto, feio, abandonado, que envergonha e entristece. O Rio esquecido,
que maltrata o povo. A triste realidade que precisa mudar.

A outra face do Rio
Nós te amamos, cidade maravilhosa,
mas que nosso amor não nos feche os olhos
para a dura realidade
das mazelas que ocultas
Nos entristece a beleza plástica das favelas
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a poluição dos rios

as rosas negras do Mangue

Nos comove o sono
sem sonhos dos meninos
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Novos planos para o Rio

o desalento dos desesperançados

Nos sufoca o trânsito
que atrasa acertos

que gera desencontros
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Nos aborrece o lixo
que nos barra o caminho

o descaso que nos faz tropeçar

o espetáculo grotesco
do desrespeito urbano

Nos espanta a falta de atitude
do teu povo doce e dócil
que pouco exige
que sorri até ao reclamar!

Texto: Vera Mary Passos
Fotos: Ivan Gorito Maurity
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Novos planos para o Rio

Democracia não é só voto
Para o cientista político e professor universitário Valter
Duarte Ferreira Filho, quando se diz que democracia
não é só voto, a intenção é pedir que não se limitem os
cidadãos a essa participação nos processos decisórios da
vida pública. É necessário que se recupere o sentido social
do voto, não como arma individual e sim como meio de
participação coletiva.
Valter Duarte Ferreira Filho
Cientista político
Professor da UFRJ e da UERJ

A

pesar do ideal e das muitas
esperanças contidas no
emprego da palavra, talvez por
conta de seu significado etimológico,
democracia, seja como for pensada ou o
que se tenha praticado em seu nome, está
muito longe de corresponder a qualquer
realidade assim denominada.
Não se trata apenas de apontar
as impossibilidades operacionais de
realizar um governo do povo, pelo
povo e para o povo para argumentar em
contrário à sua existência ou mesmo
à mais cuidadosa especulação em seu
favor. Democracia, como não escapou a
Rousseau, tem guardada em cada homem
que a adora um ideal de vida coletiva
perfeita, de comunidade perfeitamente
autogovernada. Isso, como bem lembrou,
não é coisa de homens.
“Se existisse um povo de deuses,
governar-se-ia democraticamente.
Governo tão perfeito não convém
aos homens”.1
À parte o fato de considerarmos
que provavelmente os deuses brigariam
entre si, uma vez que em cada um
deles poderia haver o desejo secreto
do monoteísmo, é preciso levar a
sério o confronto indicado por essa
passagem entre a condição humana e
as pretensões divinas dos homens em
relação aos seus ideais. Democracia é
uma dessas pretensões e pode levar
a extremos indesejáveis: moralismo
1

inibidor e apatia irresponsável.
Moralismo porque a palavra tem
sido empregada como possuidora de
caráter obrigatório ao qual todos têm
de obedecer ainda que não se saiba
como teria de ser praticada para honrar
seu nome. Inibidor, esse moralismo,
porque desprezando a impossibilidade
democrática quer obediência sem
questionamento, cega, por isso mesmo
repetitiva, conservadora, tantas vezes
em defesa de maiorias que se querem
fora de qualquer crítica, inatacáveis,
porque, tirânicas, julgam ter a razão
em si, por definição, como um axioma,
por serem simplesmente maiorias, e daí
com direito a dar todas as ordens.
Porém, mais preocupante é a apatia
irresponsável. Porque se é possível
reagir contra ordens, contra imperativos
categóricos, como ocorre quando um ou
poucos enfrentam o conservadorismo das
maiorias e daqueles que as representam,
tantas vezes conseguindo, apesar de tudo,
transformações; difícil, quase impossível,
vem a ser mobilizar maiorias quando
elas dispersam e nem querem saber de
dar ordens, até porque, individualmente,
seus componentes delegam a iniciativa
das coisas comunitárias para aqueles que
burocraticamente elegeram, repetindo a
cada vez mais freqüente frase indicativa
de que o individualismo vem crescendo
entre nós: -“Estou fazendo a minha
parte”.

Rousseau, Jean-Jacques. O Contrato Social. livro III, capítulo II.
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Sim, em cada um que diz estar
fazendo a sua parte há a pretensão
de estar proclamando que não tem
responsabilidade alguma de o mundo
à sua volta estar perigoso, insuportável,
inabitável talvez. Para cada um desses,
o que não está ao seu alcance, não
é mais com ele. A vida em comum,
os bens comuns, todas as coisas que
podem ser pensadas comuns foram
reduzidas a uma só: a segurança do
privado, único bem público pelo qual
reclamam individualmente contra as
autoridades e os tem levado a formar os
pequenos grupos que ora se mobilizam
contra a violência não institucional.
Para reforçar as desculpas para essa
apatia está a supervalorização do voto,
a ponto de quase dar a idéia de que a
participação nos processos decisórios
da vida coletiva estaria reduzida a seu
exercício. Cada um dando o seu voto
terá cumprido a sua parte. Quando se
diz ao eleitor que o voto é a sua arma, a
propaganda, tal como tem sido feita nos
últimos anos, contribui para que se faça
do voto o limite da participação política
de quem não é candidato a nada, que é
quase a totalidade da população, e para
que o individualismo supere entre nós
o espírito comunitário. Por isso, em
seguida às eleições, antes mesmo de
apuradas, cada eleitor tende a voltar
para as suas tarefas quotidianas com
grande indiferença em relação ao que

julga não mais lhe caber na sociedade em
que vive: as decisões políticas. E assim
se perde a oportunidade de fazer desses
momentos de participação de massas
uma etapa na organização da população
para, efetivamente, representar-se e
dirigir seus destinos, e não um clímax
sem maiores conseqüências.
O voto, quanto maior o colégio
eleitoral em que se vota, menos
tende a ter influência por unidade.
Qualquer eleitor que parar para
pensar a respeito do peso do seu voto
num eleitorado como o brasileiro, no
qual se tem mais de cem milhões de
eleitores, certamente entenderá que é
desprezível. Se pensar na propaganda
que diz que o voto é a sua arma política,
poderá, com razão, acreditar que
querem iludi-lo. Desse modo, tenderá
cada vez mais a ser indiferente em
relação à sua participação até mesmo
por meio desse voto, tornando-se parte
do imenso contingente que decide,
que vence eleições mas não participa
de modo efetivo da vida política: a
chamada maioria silenciosa.
Porém, é exatamente na ínfima
participação por meio do voto que
o eleitor pode encontrar a razão de
ser de uma ampla inserção na vida
política. Isso porque, desde que se
recupere o sentido social do voto,
não como arma individual e sim
como meio de participação coletiva,
a idéia do desprezível valor do voto,
à qual facilmente se chega, dará lugar
ao sentimento de pertencer a uma
coletividade. Pouco importará o peso do
voto individual num colégio de milhões
de eleitores. Importará o sentimento
incalculável de fazer parte desses
milhões de eleitores. E isso pode ter
um resultado: o eleitor, condição à qual
quase foi totalmente reduzido em sua
cidadania, não se sentirá parte isolada
entre milhões de outras que não se
acreditam responsáveis por mais nada;
ele se sentirá parte integrante de um
todo no qual milhões de pessoas devem
acreditar que só as ações coletivas - não
importando que tenha seus líderes,
porque isso não as desfigura como
coletivas -, podem realmente intervir

para resolver, para transformar de
modo desejável, amplamente desejável,
a sociedade em que vive.
Vale lembrar mensagem que até
poucos anos atrás era levada às telas de
cinema. O mensageiro era o Betinho,
conhecido militante político de espírito
fraterno e solidário, pessoa voltada
para a vida comunitária como poucas.
Contava algo que talvez pretendesse
que se tornasse uma fábula moderna.
Dizia de um incêndio na floresta
durante o qual um beija-flor voava
até um regato, pegava água no bico
e despejava onde houvesse chamas.
Intrigado, um leão aproximou-se e
perguntou se o beija-flor achava que
aquilo iria resolver o problema. O
beija-flor, então, respondeu: - “Não sei,
mas estou fazendo a minha parte”.
A valorização da moral dessa história
por alguém como o Betinho impressiona.
Sim, de maneira desfavorável, pois
mostra como um homem de espírito
comunitário, altruísta, foi envolvido
sem sentir e sem refletir por valores
completamente estranhos e até
antagônicos àqueles em favor dos
quais orientou sua vida. Tomada como
algo exemplar por alguém como ele,
essa sentença de caráter individualista
mostra o quanto o individualismo
cresceu entre nós e o quanto pode nos
enganar, uma vez que Betinho não foi o
único de seu tempo e de seus ideais a
aderir a essa mentalidade.
O fato é que devido ao crescente
individualismo estamos abandonando
nossas formas sociais de existir que,
embora decorrentes da influência
de idéias e práticas divergentes,
cujos defensores brigaram entre si
na maior parte das vezes de maneira
inconciliável, foram voltadas muito
mais para a vida comunitária do que
para a vida individual. Católicos,
positivistas, socialistas, comunistas,
além de nacionalistas de todos os tipos,
estiveram sempre voltados para criar um
sentimento comunitário como primeiro
passo para a participação individual
nas coisas do país. Por isso, ao invés de
cada um pensar em fazer a sua parte,
havia, predominante, o provérbio, hoje

significativamente esquecido: uma
andorinha só não faz verão.
Uma revisão dos movimentos
de massas nas eleições majoritárias
para os Poderes Executivos nacional,
estaduais e municipais, desde 1982,
mostra o quanto decresceram a ponto
de praticamente não existirem mais.
Que não se culpe a televisão e a internet
por isso. Elas não impedem a presença
do eleitorado nas ruas em torno de
seus candidatos e discutindo contra
os eleitores dos adversários. A paixão
política, quando existe, não é vivida
na solidão, no isolamento, a menos
que este seja compulsório. A paixão
política só pode ser vivida no meio
da sociedade, vivendo intensamente
com ela. Mas até isso o individualismo
destrói. No lugar de políticos
apaixonados, o individualismo coloca
políticos profissionais frios, calculistas,
geralmente em causa própria e não em
causa pública.
Enfim, quando se diz que
democracia não é só voto, a intenção
é pedir que não se limitem os cidadãos
a essa participação nos processos
decisórios da vida pública. Em rigor,
o pedido é para não considerar
que agindo de maneira isolada,
fazendo a sua parte, possa estar
cada um tomando para si qualquer
responsabilidade. Não está. Retirarse para seu isolamento pós-eleitoral,
deixando por conta dos políticos eleitos
as decisões, é irresponsabilidade,
falta de consideração pelas
conseqüências da sua omissão. Isso
porque responsabilidade, aquilo que
se diz ter uma pessoa quando leva em
consideração as conseqüências do que
faz ou do que possa fazer ou deixar
de fazer, se for política diz respeito à
participação com a coletividade em
que vive e não à sua margem. Por isso
a decisão, a escolha urgente entre o
individualismo, que tende a reduzir
a participação política ao voto, ou
a volta, o renascimento do espírito
comunitário e da festa da condição
humana, imperfeita, mas sincera,
risonha e franca como foram um dia
as nossas escolas públicas.
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Impactos das decisões do
Tribunal de Contas do Município

Adilson da Luz
Assessor da Coordenadoria de Auditoria
e Desenvolvimento - CAD/TCMRJ
1. Introdução

E

ste artigo procura destacar algumas
decisões relevantes do TCMRJ,
com enfoque em educação e
saúde, sem a pretensão de sintetizar o
total das contribuições da Corte para o
Município do Rio de Janeiro.
As amostras foram extraídas dos
processos referentes às contas de gestão
de alguns exercícios, denominado
Parecer Prévio e, portanto, não
englobam a atuação por meio das

auditorias operacionais e de todas
as de conformidade, dos estudos
socioeconômicos, do exame dos
certames e contratações, dentre outros
procedimentos.
Cabe ressaltar que a aferição
do cumprimento dos percentuais
mínimos relativos à educação e saúde
também é precedida de auditorias,
para coleta de subsídios.
Também constam no presente

trabalho comentários sobre normas
que surgiram após a expedição das
decisões do TCMRJ, que conferiram o
mesmo tratamento aos pontos tratados,
como a Lei Municipal nº 4.856, de
09/06/2008, que instituiu o Plano
Municipal de Educação.
Na conclusão são demonstradas
algumas implicações das decisões,
tomando o exercício examinado de
2007 como exemplo.

2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

S

obre a educação cabe ressaltar
que a mesma constitui, conforme
definido no texto adotado
pelo Fórum Mundial de Educação1,
direito fundamental a chave para um
desenvolvimento sustentável, assim
como elemento assegurador da paz e da
estabilidade dentro de cada país e entre
eles e, portanto, meio indispensável
para alcançar a participação efetiva
nas sociedades e economias do século
XXI afetadas pela rápida globalização.

O enfoque na área deve respeitar,
além de outros aspectos, as diversas
normas e ações que envolvem a
garantia de recursos, a valorização do
magistério, a busca da qualidade etc.
Do ponto de vista orçamentário
e financeiro, em se tratando de
Municípios, a Constituição Federal
procura garantir recursos mínimos
para a área, fixando o seguinte2:
• Obrigação de aplicar, anualmente,
25% da receita resultante de impostos,

compreendida e proveniente de
transferências, na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE.
Parte destes recursos deverá ser
destinada ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB;
• Destinação de pelo menos 60%
do FUNDEB para o pagamento dos
Profissionais do Magistério da Educação
– PME em efetivo exercício.

Educação Para Todos: O Compromisso de Dakar. – Brasília: UNESCO, CONSED, Ação Educativa.2001. Texto adotado pelo Fórum Mundial de
Educação.Senegal – 26 a 28 de abril de 2000.
2
A Constituição Federal trata, de forma específica, da educação na Seção I do Capítulo III do Título VIII – Da Ordem Social e no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT, de forma a descrever os diversos direitos e deveres que devem assegurar sua promoção.
1
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3. Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

A

saúde é um direito de todos
e dever do Estado, conforme
determina a Constituição
Federal, e compõe a trindade da
seguridade social, em conjunto com a
previdência e a assistência social.
Te v e c o m o d e s t a q u e a
Implementação do Sistema Único
de Saúde – SUS, criado há 20 anos,
que é, segundo a Organização Panamericana da Saúde, uma vitória, fruto
do movimento sanitário brasileiro e

perfeitamente alinhado com os ideais
de “Saúde Para Todos”.
Segundo a Organização, o texto
da Constituição de 1988 retrata uma
proposta inovadora, frente à realidade
de vários países:
“Numa época em que vários países
do mundo adotavam modelos de
saúde focalizados, fragmentados
e excludentes, o Brasil assumiu e
escreveu em sua Carta Magna que
a saúde seria responsabilidade do

Estado e direito de todo cidadão.”
Po s t e r i o r m e n t e , a E m e n d a
Constitucional nº 29 incluiu
disposições relativas ao financiamento
da área. Foi instituída a exigência
de aplicação de uma parcela de
determinados tributos que, no
caso dos municípios é de 15%, no
mínimo.
Os recursos devem ser empregados
nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde – ASPS.

4. Decisões do TCMRJ

N

o que tange ao cumprimento
dos índices mínimos de
aplicação exigidos pela Carta
Magna, podem ser destacadas as
seguintes decisões do TCMRJ com
impacto relevante na área.
4.1. Despesas com Inativos

O TCMRJ identificou que a
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
– PCRJ considerou, indevidamente, as
despesas com Inativos da Educação
e da Saúde na base de cálculo que
afere o cumprimento das obrigações
mínimas com a MDE e com as ASPS,
respectivamente.
4.1.1. MDE e despesas com inativos
Em relação à MDE, o Parecer Prévio
relativo ao exercício de 2000 indicou
que a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96,
que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação - LDB, em seu art. 70,
não prevê a inclusão da despesa com
inativos.
Foi explicitado, ainda, que o art.
71, do mesmo diploma legal, elenca os
itens não classificados como despesas
com a MDE, e enquadra, no inciso VI,
as despesas com inativos:
“VI – pessoal docente e demais
trabalhadores da educação, quando em
desvio de função ou em atividade alheia

à manutenção e desenvolvimento do
ensino.”
Ressalte-se o enquadramento
literal das despesas com inativos no
inciso VI do art. 71, promovido no
referido Parecer Prévio, conforme
Trecho do Voto mencionado a seguir:
“Ora, as despesas com inativos
da Educação, dado que os mesmos se
enquadram literalmente nos ditames
do referido inciso VI, do art. 71,
não podem ser consideradas para
o cumprimento do limite mínimo
constitucional de 25%.”
Diante do exposto, a Corte expediu
a Recomendação nº 01 de 2000, que
manifestava tal entendimento, como
segue:
“1 - que na elaboração da futura Lei
Orçamentária sejam desconsideradas
as “despesas com inativos” nos gastos
de manutenção e desenvolvimento do
ensino, computando-se apenas aqueles
permitidos pelo art. 70, da Lei Federal nº
9.394/96, alertando que já no exercício
de 2002 o gasto com inativos seja
excluído do cálculo do limite legal.”
Em função do decidido, o
Município não considera mais tais
despesas na base de cálculo.
Adite-se, ainda, que além da expressa
previsão na LDB do não cabimento das
despesas com Inativos da Educação na
base de cálculo da MDE, a Lei Municipal
nº 4.856, de 09/06/2008, expôs no

mesmo sentido, como segue:
“3.2.3. Objetivos e metas
(...)11.Garantir recursos do tesouro
municipal para o pagamento de
aposentados e pensionistas do ensino
público na esfera municipal, excluindo
estes gastos das despesas consideradas
como manutenção e desenvolvimento
do ensino.”
A referida lei trata do Plano
Municipal de Educação e está alinhada,
neste aspecto, à LDB.
4.1.2 ASPS e despesas com inativos
No que diz respeito à saúde, o
TCMRJ concluiu que a PCRJ não deveria
incluir as despesas com os Inativos da
saúde na aferição do cumprimento
do inciso III do §2º do art.198 da
Constituição Federal c/c §4º inciso
III do art.77 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT.
Tal fato foi mencionado quando da
análise das Contas de 2001.
Este era o entendimento constante
nas orientações relativas à interpretação
da Emenda Constitucional nº 29, ao
considerar as implicações, já a partir do
ano de 2000, nos orçamentos dos vários
níveis de governo. Foram formuladas
pelo Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados, Sr. Cleuber Carneiro
- PFL/MG e pelos autores da Emenda
Constitucional nº 29/2000, Deputados
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Eduardo Jorge (PT/SP) e Carlos Mosconi
(PSDB/MG).
Posteriormente, o tratamento foi
incorporado, nos mesmos moldes, no
inciso I do art.8º da Portaria nº 2.047, de
5 de novembro de 2002, do Ministério da
Saúde, e na Sétima Diretriz da Resolução
nº 322, de 08 de maio de 2003, do
Conselho Nacional de Saúde - CNS.
4.2 O Ganho do FUNDEB
A sistemática do FUNDEB permite
que os Municípios com maior
número de matrículas recebam mais
recursos, em detrimento de Entes
com quantitativo menor, podendo,
inclusive, apurar uma receita adicional
chamada de Ganho com o FUNDEB.
Esta receita adicional também é
vinculada aos propósitos do FUNDEB,
ou seja, trata-se, também, de “Dinheiro
Carimbado”.
O Município do Rio de Janeiro
considera as despesas custeadas com
o Ganho do FUNDEB no Anexo X
do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária. Desta forma, inclui tais
despesas na base de cálculo que apura
o cumprimento do art.212 da CF.
O TCMRJ identificou que o
FUNDEB não exclui da responsabilidade
do Município a aplicação dos 25%
dos impostos e das transferências
constitucionais, e sua exclusão da base de
cálculo da MDE cumprirá o parágrafo único
do art.1º da Lei Federal nº 11.494/2007 –
Regulamento do FUNDEB, conforme
Pareceres de 2006 e 2007.
O parágrafo único do Regulamento
do FUNDEB assim determina:
“Art. 1º (...)
Parágrafo único. A instituição dos
Fundos previstos no caput deste artigo e a
aplicação de seus recursos não isentam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
da obrigatoriedade da aplicação na
manutenção e no desenvolvimento do
ensino, na forma prevista no art. 212
da Constituição Federal e no inciso VI
do caput e parágrafo único do art. 10 e
no inciso I do caput do art. 11 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por
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“

O cumprimento
das decisões do
TCMRJ, comentadas
neste trabalho,
representou um
maior aporte de
recursos nas áreas
de educação e
saúde.

”

cento) do montante dos impostos e
transferências que compõem a cesta de
recursos do FUNDEB, a que se referem
os incisos I a IX do caput e o § 1ºdo art.
3ºdesta Lei, de modo que os recursos
previstos no art. 3ºdesta Lei somados
aos referidos neste inciso garantam a
aplicação do mínimo de 25% (vinte
e cinco por cento) desses impostos e
transferências em favor da manutenção
e desenvolvimento do ensino;
II - pelo menos 25% (vinte e cinco
por cento) dos demais impostos e
transferências.”
De fato, os dispositivos do Regulamento
do FUNDEB contêm orientações
pertinentes à apuração do cumprimento
da aplicação mínima exigida.
Pela prescrição legal fixada no inciso I
do art.1º do Regulamento, se um Município
receber R$ 1.000,00 de transferências
relativas ao Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, ele tem
que aplicar 25% para cumprir a CF, sendo
20%, ou R$ 200,00 a ser gasto por meio do
FUNDEB e mais 5%, ou R$ 50,00, fora do
Fundo, mas concentrados na MDE. Assim
ocorre devido à previsão legal de que o
ICMS participa da formação da cesta de
recursos do fundo.
O inciso II refere-se aos impostos
e transferências que não participam
da formação da cesta de recursos do
FUNDEB. No caso, se um Município
receber R$ 2.000,00 referentes ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Urbana
- IPTU, ele terá que gastar 25% deste

Revista TCMRJ

valor, ou R$ 500,00, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, sem que
estas receitas transitem pelo FUNDEB,
pois as mesmas não compõem o fundo.
Verifica-se, portanto, que a metodologia
legal identificada por esta Corte expurga
completamente o Ganho do FUNDEB e as
receitas patrimoniais da base de cálculo.
4.3 Inclusão de receitas
na base de cálculo
O TCMRJ identificou que a PCRJ não
considerou, conforme explicitado nos
Pareceres relativo às Contas de 2002 e
2004, como receitas integrantes das bases
de cálculo relativas às ASPS e MDE, a
arrecadação dos valores concernentes
à Lei Complementar Federal nº 87/96 –
Lei Kandir, às multas e juros de mora de
impostos e da dívida ativa de impostos.
Ressalte-se que a arrecadação da
dívida ativa de impostos também
compõe a base de cálculo, tanto da
MDE, quanto das ASPS.
4.3.1 Multas e Juros de Mora –
Impostos e dívida ativa de impostos
A obrigatória inclusão das multas
e juros de mora, relativos aos Impostos
e à dívida ativa de impostos, tanto na
base que apura as despesas com MDE,
quanto na relativa às ASPS, decorre do
disposto no art. 113 do Código Tributário
Nacional, que intencionou posicionar
as sanções no mesmo patamar de
obrigatoriedade conferido aos tributos,
tratando-as de forma associada.
“Art. 113. A obrigação tributária é
principal ou acessória.
§1º A obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§2º A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§3º A obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a

penalidade pecuniária”.
No que tange à saúde, este tema foi
consagrado no modelo padronizado
no Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde –
SIOPS, conforme Primeira Diretriz da
Resolução CNS nº 316, de 04/04/2002.
4.3.2 Compensação da Lei Kandir
A Lei Kandir viabilizou a compensação,
que se deve ao fato de os Estados, Distrito
Federal e Municípios terem sofrido
perdas na arrecadação do ICMS, face à
desoneração das Exportações.
Desta forma, aos valores que os citados
entes federados recebem deve ser dado
idêntico tratamento àquele dispensado
aos recursos advindos da arrecadação do
ICMS, embora a classificação orçamentária
de tal receita seja distinta.
Em relação à educação, cabe ressaltar

que o Regulamento do FUNDEB também
indica que tais recursos integram a base
de cálculo que apura a obrigação com
a MDE de 25%, conforme inciso I do
parágrafo único do art.1º, como segue:
“Art. 1º (...)
Parágrafo único. A instituição dos
Fundos previstos no caput deste artigo e a
aplicação de seus recursos não isentam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
da obrigatoriedade da aplicação na
manutenção e no desenvolvimento do
ensino, na forma prevista no art. 212
da Constituição Federal e no inciso VI
do caput e parágrafo único do art. 10 e
no inciso I do caput do art. 11 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por
cento) do montante dos impostos e
transferências que compõem a cesta de
recursos do FUNDEB, a que se referem
os incisos I a IX do caput e o § 1o do art.

3o desta Lei, de modo que os recursos
previstos no art. 3o desta Lei somados
aos referidos neste inciso garantam a
aplicação do mínimo de 25% (vinte
e cinco por cento) desses impostos e
transferências em favor da manutenção
e desenvolvimento do ensino;
(...)
Art.3º (...)
§ 1º Inclui-se na base de cálculo dos
recursos referidos nos incisos do caput deste
artigo o montante de recursos financeiros
transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme
disposto na Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996.”
No que tange à saúde, houve a
apreciação por parte do Ministério da
Saúde, através de sua Superintendência
de Investimentos em Saúde que encontrase consubstanciado na NOTA TÉCNICA
Nº 028/DP/SIS, de 10/09/2001.

5. Conclusão

E

ste artigo destaca apenas algumas
decisões do TCMRJ, relativas a
uma de suas áreas de atuação, a
aferição do cumprimento dos mínimos
relativos à educação e saúde.
A Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro vem cumprindo os pontos
comentados nos itens 4.1 e 4.3.
Quanto ao item 4.2, cabe informar
que o TCMRJ apurou a necessidade
de se adotar um percentual gradativo
na exclusão das referidas parcelas da
base de cálculo, na ordem de 25% ao
ano, a partir do exercício de 2008,
de forma a se observar o parágrafo
único do art. 1º da Regulamento do
FUNDEB.
Tomando o exercício de 2007 como
exemplo, observam-se as seguintes
implicações do cumprimento das
decisões do TCMRJ:
O somatório das receitas
comentadas no item 4.3 correspondeu
à R$ 197.590.719,58. Este valor
alavancou as obrigações com a MDE
e com as ASPS em R$ 49.397.679,90 e
R$29.638.607,94, respectivamente.
A despesa com os inativos da
educação foi de R$ 739.941.966,64,

sendo R$ 330.631.673,63 custeados
com recursos do tesouro municipal
não vinculados, enquanto a despesa
com os inativos da rede de saúde
foi de R$ 91.354.172,34, sendo
R$ 3.521.380,94 custeados com
recursos do Tesouro não vinculados.
A não inserção destas despesas
previdenciárias no conjunto das
qualificadas como MDE e ASPS,
respectivamente, conforme decisões
do TCMRJ, permite, anualmente, uma
maior concentração de recursos nas
áreas de educação e saúde.
Ressalte-se que não se trata de
desprezar a preciosa contribuição
dos Inativos que um dia prestaram
preciosos serviços ao ensino e ao
atendimento de saúde pública e agora
recebem sua merecida aposentadoria,
cujos recursos devem ser também
assegurados, em conformidade com a
legislação previdenciária. A questão
técnica e legal que se revela diz respeito
à correta composição da base de
cálculo dos mínimos constitucionais,
cujas receitas não comportam o
pagamento destas despesas.
Cabe lembrar que, em relação à

MDE, a Lei Municipal nº 4.856/2008
- Plano Municipal de Educação,
incorporou tal tratamento, conforme
sintetizado a seguir:
1) Os recursos para o pagamento de
aposentados e pensionistas do ensino
público na esfera municipal devem ser
garantidos pelo Município;
2) A Exclusão das despesas
com o pagamento de aposentados
e pensionistas do ensino público
das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino.
O contido na norma está em
conformidade com inciso VI do
art. 71 da LDB, que não considera
a despesa com Inativos como MDE,
conforme Parecer Prévio relativo ao
exercício de 2000, sem desmerecer
o acesso à Previdência Social, pois
outros recursos devem ser assegurados
para a área, desde que não sejam
os relacionados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
Por fim, resta evidenciado que o
cumprimento das decisões do TCMRJ,
comentadas neste trabalho, representou
um maior aporte de recursos nas áreas
de educação e saúde.
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Rio de todas as cores
Um caso de amor com o Rio

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras

F

undamento e expressão
essencial de uma política
contemporânea voltada para
o reconhecimento da identidade
cultural como questão de cidadania,
patrimônio e nacionalidade –
geradora de pontos de trabalho
e determinante no aumento de
renda e potencialidades – o diálogo
entre as diversas linguagens
artísticas, a riqueza da diversidade
compartilhada, as influências
étnicas, a tradição e a renovação
formam o referencial para o Rio de
Janeiro, que tem fisionomia própria
com espaços culturais preservados:
museus, teatros, bibliotecas, casas
de cultura, alguns monumentos
tombados, patrimônio de reconhecida
importância histórica.
O Rio de Janeiro é uma cidade
de todas as cores, de gente
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essencialmente alegre e realizadora,
o que nos leva a crer que aqui nasceu
o bom humor do povo brasileiro.
Deus não precisou de ajuda
para criar a Cidade Maravilhosa.
A natureza e o esforço do homem
deram-se as mãos para compor uma
verdadeira pintura, elogiada por
estrangeiros de diferentes latitudes.
Como o Rio de Janeiro é bonito,
como são lindas as suas praias, os
seus campos, os seus lagos, os seus
rios, as suas montanhas, enfim, tudo
aquilo que se poderia ter de melhor
em matéria de deslumbramento
natural.
Algumas áreas do Rio mereceram
destaque. É o caso da Arquitetura.
Quantas igrejas, quantas lembranças
da influência francesa, quantos
centros históricos no estilo das
construções em Portugal. O Rio a
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todos acolheu, mantendo, entretanto,
a sua forte personalidade.
Há monumentos, grandes e
pequenos, que marcam a liderança
cultural do Rio de Janeiro, como
o Museu Nacional de Belas Artes,
o Museu Histórico, o Museu da
República, o Museu de Arte Moderna,
o Estádio do Maracanã, a Biblioteca
Nacional, o Museu Imperial, o Teatro
Municipal, a Academia Brasileira
de Letras, o Jardim Botânico, o
Observatório Nacional. Além de
bibliotecas (públicas, escolares e
privadas), para criar o hábito de
leitura e procura de informações
sobre os escritores brasileiros e suas
obras, com a conjugação de diferentes
meios, inclusive os virtuais.
Ninguém duvida do amor do
Rio pelo Carnaval. Os estrangeiros
consideram o desfile das Escolas de

Samba, na Marquês de Sapucaí, o
maior espetáculo do mundo.
Entretanto, a cultura carioca
não repousa somente no Carnaval,
a nossa grande festa popular. Temos
outras importantes realizações,
como as Folias de Reis e Velha
Guarda da Mangueira, Festas Juninas,
Emboladores de Coco na Central
do Brasil, Jongo da Serrinha em
Madureira, Procissão de São Sebastião
na Tijuca e Festa da Penha.
Não seria exagero afirmar que aqui
se concentra o paraíso dos nossos
sonhos, com praias, manguezais,
reservas litorâneas, montanhas,
pedras e rochas, mata atlântica,
rios. Tantos poemas e canções são
dedicados à beleza desta cidade,
numa combinação que se enriquece
com a nossa grande vocação artística,
uma aquarela tropical de rigoroso e
resplandescente deslumbramento.

“

Não seria exagero
afirmar que aqui se
concentra o paraíso dos
nossos sonhos, com praias,
manguezais, reservas
litorâneas, montanhas,
pedras e rochas, mata
atlântica, rios.

”
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200 anos de Administração
Pública e Controle no Brasil:
retrospecto e perspectiva
Monografia vencedora do “Prêmio
Maurício Caldeira de Alvarenga/2008”

Heitor Delgado Correa
Técnico do TCE-RJ, advogado e mestre em Direito
1. Considerações iniciais

A

Administração Pública e o
Controle no Brasil nos últimos
duzentos anos apresentamse como objetos heterogêneos que
assimilaram de forma diferenciada
valores e costumes de cada época.
Heterogêneos na sua estruturação e no
seu funcionamento e institucionalmente
diferentes no desempenho de suas
atividades e na consecução dos fins
pretendidos. Isso se dá porque a
Administração Pública é reflexo dos
processos político-econômico-sociais
do Estado brasileiro, razão pela qual
sua compreensão requer desnudar

valores consagrados e incorporados ao
longo de anos. Desta forma, concebemse as instituições públicas como
reflexos da trajetória histórica da
sociedade brasileira, o que inclui todas
as práticas anacrônicas, vícios, avanços
e retrocessos inerentes.
A análise crítica a ser desenvolvida
neste trabalho pretende inicialmente
apresentar um panorama dos valores
fundamentais à construção do aparato
institucional do Estado em diversos
momentos, da monarquia portuguesa à
república de hoje. Em seguida, com foco
nos órgãos de controle externo, buscar-

se-á traçar alguns pontos considerados
cruciais ao aperfeiçoamento institucional
face às exigências de um mundo
globalizado, altamente competitivo, que
requer eficiência na gestão dos recursos
públicos; de um Estado Democrático de
Direito, comprometido com a ética e a
probidade de seus agentes; e de uma
Cidadania em processo de reafirmação,
que pleiteia a implantação de políticas
públicas capazes de equacionar as
desigualdades sociais nos termos dos
valores constitucionais, significando
a assimilação do controle social aos
processos decisórios.

2. Panorama histórico da administração pública e do controle

A

administração pública do
Brasil se insere hoje em um
Estado Democrático de Direito
em que os princípios constitucionais
da dignidade humana, da igualdade,
da publicidade, da moralidade
administrativa, da legalidade, da
impessoalidade e da eficiência
36

janeiro 2009 - n. 40

impulsionam uma conformação
institucional muito diferenciada dos
últimos 200 anos, ainda que não
liberta de todos os vícios assimilados
e materializados em suas práticas
cotidianas.
A monarquia portuguesa, orientada
por valores absolutistas, estamentais
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e mercantilistas, trouxe consigo o
patrimonialismo, o nepotismo, o
personalismo e a corrupção, enfim
um sistema preso aos interesses do rei.
Desta forma, a fidelidade ao monarca
e aos interesses da Coroa eram os
fins da administração, inserida em
uma sociedade de súditos, em que os

agentes públicos eram, na verdade,
os agentes do rei. O interesse do
rei confundia-se com o interesse
público.
Em síntese, a monarquia
caracterizou-se como um Estado
unitário, centralizador, em um país
essencialmente rural e submetido à
interferência da Igreja. A organização
estatal existia para atender aos
interesses do Imperador e das forças
políticas detentoras do Poder, vergandose o interesse público aos interesses
daqueles que compunham a Corte.
Estado e povo estavam dissociados.
Com o advento da independência
e da república, que no Brasil não
significaram ruptura de estruturas,
surge uma nova roupagem estatal,
na qual são mantidos, entretanto,
hábitos arraigados, decorrentes de
um processo político oligárquico,
coronelista, clientelista e centralizador.
Tudo isso em meio a uma incipiente
cidadania, restritíssima em direitos e
em ação. Com a república, o monarca é
substituído pelos líderes oligárquicos,
que passam a servir de sustentação
ao presidencialismo de coalizão. A
realeza e a nobreza da corte dão lugar
a uma espécie de nobreza estatal, que
se distinguia, em direitos e obrigações,
dos demais brasileiros, constituindose em uma espécie de segmento
acima da lei ou de seu rigor. Apesar
da independência e da república, não
é possível se identificar, nessa fase,
a concretização do interesse público
vinculado ao bem comum do povo.
Mantêm-se embrionários os direitos
civis e políticos, alheios ainda a maior
parte do povo. O processo eleitoral
formal é permeado por fraudes das
mais diversas, praticadas em larga
escala.
Embora o surgimento da República
tenha modificado a conformação
do Poder, trazendo o federalismo
norte-americano e algumas reformas,
manteve-se o afastamento entre o
Estado e o povo, bem como o poder
central forte, com os entes federados
submissos política e economicamente1,
1

“

A noção contemporânea de
democracia não se restringe à
legitimação do voto no processo
eleitoral, mas abrange a legitimação
pela participação do cidadão nas
decisões estatais.

As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais gozavam de hegemonia no cenário Nacional.
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e o interesse público vinculado aos
interesses oligárquicos 2. O Estado
brasileiro, tanto na República quanto
no Império, permaneceu alheio aos
interesses da sociedade, convergindo
para a efetiva manutenção dos
privilégios das classes detentoras dos
poderes político e econômico.
Evidente que o processo eleitoral,
embora formalmente democrático,
permanecia com vícios, agora
manifestos pelos “currais eleitorais”,
pelo “voto de cabresto”, e pelos
acordos das oligarquias políticas. Nas
primeiras décadas do século passado,
o Brasil é governado pelos interesses
oligárquicos, no que se denominou
de política do “café com leite”. Em
1930 esta estrutura é rompida e Vargas
passa a representar a readequação das
forças políticas. Em 1937, o exercício
do Poder experimenta o personalismo
simpático ao fascismo. Ao invés dos
vícios do clientelismo político, do
nepotismo, das fraudes eleitorais, do
poder centrado nas oligarquias, o Brasil
experimenta o caudilhismo, cujo culto à
personalidade do presidente apresenta
uma face fortemente autoritária e
centralizadora, e outra populista e
paternal. O povo, mantido ignorante,
ainda permanece alheio, separado dos
agentes estatais detentores de todo o
Poder e senhores de todos os destinos
políticos e econômicos. Daí em diante,
entre avanços e retrocessos, o Brasil
vive períodos democráticos, mas
superficiais, sem livrar-se, entretanto,
do populismo e de um sem número
de vícios impregnados nas práticas
político-administrativas.
Segue-se, a partir de 1964, um
longo período de regime autoritário,
de democracia formal, em que o
povo mantém-se afastado das
decisões políticas e do controle

do Estado 3. Nesta época, o Brasil
torna-se predominantemente
urbano, moderniza-se, investe em
infra-estrutura, tudo à custa de
acentuada repressão política, de
restrição à liberdade de pensamento,
de endividamento externo e de
exacerbação das desigualdades sociais
e regionais.
Mesmo permanecendo a
dissociação Estado/Sociedade, a
pressão por participação nas decisões
governamentais acaba por fazer retornar
a democracia de fato e resulta na
elaboração, sob acaloradas discussões
e enfrentamentos ideológicos, do texto
da Constituição de 1988, referida como
“Constituição cidadã”, inaugurando-se
assim uma nova configuração para
o Estado brasileiro no que se refere
aos direitos e garantias do cidadão.
Aproxima-se ao Estado do Bem Estar
Social e reconhecem-se os direitos
sociais4.
Evidentemente que a Administração
Pública e o controle foram influenciados
e conformados por este processo sóciopolítico-econômico de diferenciação
social, em que a hipercidadania de
alguns e a subcidadania da maioria
mantêm-se plenamente em vigor.
A democracia formal existente no
Brasil, fruto de sucessivas distorções
no processo político, é perspectiva
hoje anacrônica, porque desconsidera
a efetiva participação do cidadão, que
não pode ser apenas um referencial
quantitativo.
A noção contemporânea
de democracia não se restringe à
legitimação do voto no processo
eleitoral, mas abrange a legitimação
pela participação do cidadão nas
decisões estatais. A legitimidade,
portanto, agrega-se à legalidade e a
orienta. A complexidade das decisões

públicas exige a participação coletiva,
porque a democracia estatuída em 1988
consagrou o pluralismo, incorporando,
assim, os interesses afastados do poder
político.
O Estado centrado em si mesmo
e em interesses das forças políticas
que o sustentam, impulsionado por
ciclos narcisísticos viciosos e virtuosos
de personalidades detentoras dos
cargos máximos estatais5, foi incapaz
de gerar uma administração pública
capacitada a equacionar as fortes
desigualdades sociais acumuladas
no tempo. Este foi um dos legados
a serem enfrentados pelos órgãos
estatais, tanto os responsáveis pela
fiscalização e controle, quanto os que
têm competência para a implementação
de políticas públicas.
A República de ontem distingue-se
da República de hoje por ser inafastável
a participação popular como fonte de
legitimação da ação estatal, não sendo
suficiente o processo eleitoral nos
moldes historicamente repetidos, cuja
representação e legitimidade eram
substituídos pela mera formalidade
legal. Igualmente, a existência de
órgãos estatais descompromissados
com o desempenho eficiente de sua
atividade é inaceitável, ao mesmo
passo que a legalidade em seu sentido
literal é insuficiente para caracterizar o
Estado Democrático de Direito. Este há
que estar comprometido com inúmeros
valores sociais que se interconectam.
A Constituição de 1988 desenhou,
pelo menos formalmente, já que as
transformações de costumes e valores
exigem tempo para sua assimilação,
uma administração pública destinada
a servir ao povo, a viabilizar os
direitos sociais, a controlar a eficácia e
eficiência do uso das receitas públicas,
a prestar serviços públicos compatíveis

A cultura patrimonialista orienta ainda o comportamento dos agentes públicos.
Curiosamente, os dois movimentos de transformação da Administração Pública, anteriores a 88, ocorreram em períodos ditatoriais. Vargas
tenta implantar um sistema burocrático com a criação do DASP. Com os militares de 1964, prioriza-se a descentralização, a desconcentração e
a delegação fortalecendo a administração indireta.
4
Após 20 anos de Constituição, muito do texto constitucional ainda permanece distante da realidade brasileira, mantendo-se as fortes desigualdades
sociais.
5
Não é incomum a inauguração de prédios luxuosos, de altíssimo custo, refletindo o distanciamento entre a instituição pública e o cidadão
comum, entre o brioche e a ausência de pão, fruto de valores anacrônicos. Também as entradas privativas, os elevadores privativos, o excesso
de seguranças e carros de luxo, o tratamento de excelência e de doutor, tudo isso são traços distintivos de uma nobreza estatal que insiste em
consolidar uma espécie distorcida de hipercidadania.
2
3
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com os direitos de cidadania, tudo isso
de forma transparente. A diferenciação
nestes 200 anos deve ser vista em seu
compromisso político de enfrentamento
do passivo social existente e em sua
forma democrática de atuação.
E o órgão de controle externo? Qual
o panorama que se poderia traçar?
O Tribunal de Contas foi concebido
no final do Império e amadurecido
durante nossa história republicana.
Tanto quanto o Estado, representa
a concretização dos ideais e dos
valores da época, só que a realidade
de hoje é muito distinta de quando
de seu surgimento. A idéia de sua
criação apareceu em 1826, sendo que,
durante um século, as discussões
ficaram polarizadas entre aqueles que
defendiam o controle por um órgão
independente e aqueles que pregavam
o controle pelos próprios órgãos que
realizavam as despesas. Somente com
a República, em 07 de novembro de
1890, por iniciativa de Rui Barbosa,
Ministro da Fazenda, o Decreto nº
966-A criou o Tribunal de Contas da
União norteado pelos princípios da
autonomia, fiscalização, julgamento,
vigilância e energia.
A competência da Corte de Contas
foi firmada para o exame, revisão e
julgamento de todas as operações
relacionadas com a receita e a despesa
da União, e o mecanismo de fiscalização
se fazia pelo sistema de registro prévio.
A Constituição de 1891 conferiu-lhe
competência para liquidar as contas
da receita e despesa e verificar a sua
legalidade, antes de serem prestadas
ao Congresso Nacional.

Com a Constituição de 1934, foram
incorporadas as atribuições de executar
o acompanhamento da execução
orçamentária, o registro prévio das
despesas e dos contratos, o julgamento
das contas dos responsáveis por bens
e dinheiro públicos, e a apresentação
de parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República, para
posterior encaminhamento à Câmara
dos Deputados. Excetuando-se esta
última atribuição, as demais foram
mantidas pela Carta de 1937; já a
Constituição de 1946 acrescentou a
competência de julgar a legalidade
das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões.
A Constituição de 1967, ratificada
pela Emenda Constitucional nº 1, de
1969, retirou do Tribunal o exame e
julgamento prévio dos atos e contratos
geradores de despesas, sem prejuízo da
sua competência para apontar falhas
e irregularidades que, se não sanadas,
seriam então objeto de representação
ao Congresso Nacional. Em relação às
aposentadorias, reformas e pensões,
limitou sua competência à apreciação
da legalidade para fins de registro.
Inovação deste período foi o surgimento
da auditoria financeira e orçamentária
sobre as contas das unidades dos três
poderes da União, com um sistema de
controle externo a ser exercido pelo
Congresso Nacional com auxílio da
Corte de Contas.
A Constituição de 1988 ampliou
a competência do TC para exercer
a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades

da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade. Também a fiscalização
da aplicação das subvenções e
renúncias de receitas (TCU, 2003, p.
1-2).
Este breve histórico permite
perceber que a instituição concebida
ainda no Império e instalada no
início da República tem seu ponto
central na perspectiva econômica do
erário (controle de receita e despesa)
e no cumprimento da lei, com base
no positivismo normativo. Sob este
parâmetro, caminha sua competência
até 1988. Preserva-se a autonomia do
órgão de controle externo e o associa
ao Legislativo.
E m 1 9 8 8 , s u rg e m t a m b é m
inovações importantes: os princípios
da legitimidade e da economicidade
tornam-se associados ao desempenho
da função do Tribunal de Contas.
Diversamente dos princípios de
1890, voltados para a configuração
e o fortalecimento da instituição
que surgia, os de 1988 preocupamse com atividade da instituição,
ultrapassando o enfoque estritamente
legalista e financeiro-contábil. Esta
inovação corresponde aos novos
anseios da sociedade, concretizados
na Constituição de 1988.
O controle que se espera na
atualidade, em resumo, deve prevenir
o desperdício dos recursos públicos,
reprimir a ilegalidade e a improbidade,
afastar lesões ao patrimônio público e
aferir o desempenho da gestão pública,
garantindo assim a transparência do
controle à sociedade civil.

3. Administração Pública e controle no Brasil do século XXI: a superação
dos anacronismos e vícios historicamente consolidados

M

esmo reconhecendo a
diversidade de estágios
de desenvolvimento nos
diversos níveis da administração

pública 6 , há que se destacar na
atualidade três pontos de suma
importância para sua adequada
conformação ao mundo globalizado do

século XXI. O primeiro deles refere-se
ao desempenho da gestão pública tanto
na eficácia e eficiência de sua estrutura
e de seu funcionamento quanto na

A Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil figuram seguramente nos mais altos padrões de capacitação e desempenho. Por
outro lado, a prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, de educação e de segurança pública figuram nos mais baixos padrões de
desempenho. Neste caso, identificam-se não só a ausência de serviços de qualidade quanto o contínuo desperdício de dinheiro público, seja
em decorrência direta de corrupção na gestão pública, seja pela ausência de planejamento tendo em vista a demanda social. Nestas três áreas é
flagrante a subcidadania.

6
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efetividade da ação institucional sob
o prisma dos direitos de cidadania. O
segundo refere-se aos fundamentos
éticos e ao comportamento probo e
transparente dos agentes públicos. O
terceiro, por sua vez, diz respeito ao
controle eficaz da atividade pública, de
modo a atender as demandas sociais e
maximizar os recursos públicos.
3.1 Desempenho da gestão pública
e a associação institucional
Os órgãos da Administração
Pública devem estar comprometidos
com a eficiência e com a eficácia.
A gestão pública, por conseguinte,
tem que otimizar suas ações, de
forma a gerar menor custo ao
cidadão e propiciar resultados que
atendam às demandas sociais. Não
há lugar para a descontinuidade das
ações estatais ou para desperdícios
gerados por análises e estratégias
inadequadas. O Poder Público deve
estar articulado para um fim comum,
que é o bem coletivo. O partidarismo,
o amadorismo, o planejamento
imaturo e tecnicamente tendencioso,
a corrupção, o clientelismo, a ausência
de transparência e de fundamentos
objetivos são incompatíveis com os
anseios da sociedade brasileira atual.
O processo eleitoral e os
mecanismos de construção da base
política do governo, inserido no
presidencialismo de coalizão, não
podem comprometer o funcionamento
e a qualidade da Administração Pública,
corrompendo-a, segundo os interesses
de grupos políticos. É preciso que
sejam banidos os costumes políticos
arraigados em práticas oligárquicas,
que direcionam a máquina pública
para altos custos, para a ineficiência,
para a ineficácia, agravando o abismo
da desigualdade social. Parte do
anacronismo da Administração
Pública é fruto da contaminação de

práticas políticas patrimonialistas e
de costumes afinados com fraudes
e corrupção, ambos alheios ao bem
comum, e não raro estabelecendo uma
relação parasitária e predatória dos
bens públicos para fins privados. Tal
parasitismo se dá na forma da ocupação
e do exercício dos cargos públicos com
desvio de finalidade e abuso de poder,
especialmente aqueles passíveis
de prerrogativas discricionárias,
distorcidas em privilégios pessoais.
A relação predatória se manifesta nos
processos de aquisição de bens para
administração, nas obras públicas, na
contratação de serviços e de pessoal,
enfim, em um desfile despudorado
de aprimorados mecanismos de
lesão ao patrimônio público, de
ofensa aos interesses da coletividade
e de transferência de riqueza para o
patrimônio privado. A corrupção, em
maior e menor escala, transformou-se
em costume socialmente disseminado,
que corrói o desempenho dos órgãos
públicos afastando-os dos fins
coletivos.
É urgente e indispensável, no
contexto atual da democracia brasileira,
que as diversas esferas administrativas
associem esforços objetivando alcançar
a excelência no desempenho da gestão
pública. A administração pública
precisa desnudar-se, mostrando suas
imperfeições, suas limitações, suas
práticas corruptas para encaminharse, com novas práticas, à efetivação
dos valores constitucionais e dos
interesses da coletividade.
No que se refere às Cortes de
Contas, não menosprezando sua
atuação repressiva, há que se estimular
o exercício do controle preventivo,
capaz de impedir ou de diminuir o
dano ao erário ou a má prestação dos
serviços públicos, decorrentes da
inadequada gestão pública. Tal avanço
significa destacar a função pedagógica
e informativa que os Tribunais de

Contas podem desempenhar junto aos
órgãos jurisdicionados, transformandose em órgãos de referência técnica e
jurídica por meio da qualificação de
seus quadros, de modo a potencializar
a utilização dos recursos públicos para
atender às demandas sociais.
Nesta perspectiva preventiva e
educativa, a efetivação do compromisso
social se dá não só na excelência do
serviço prestado – na fiscalização
preventiva e repressiva - como também
na adequada concretização dos
serviços prestados pelos órgãos sob
sua jurisdição. Tem-se hoje que não
é mais suficiente somente repressão
ao dano ao erário e ao ato ilegal7; o
que deve ser buscado é a eficiência e
a eficácia na aplicação dos recursos
públicos tendo em vista as demandas
sociais.
Para tanto, é preciso focar a análise
no desempenho da gestão, com
auditorias permanentes e conjuntas,
cuja execução demanda a continuidade
da estratégia institucional, permitindo
o intercâmbio intra-estatal e extraestatal com Cortes de Contas de outros
países 8, com outras organizações
governamentais e não governamentais,
com associações civis. Trata-se de
um processo contínuo de associação
institucional para fins específicos.
O Tr i b u n a l d e C o n t a s
c o n t e m p o r â n e o d e v e l i v r a r- s e
dos anacronismos decorrentes de
nossa história estatal e de nossa
prática administrativa. Ao contrário
daqueles que defendem as auditorias
independentes como meio de controle
externo, com o argumento dos altos
custos ao erário, de ineficiência e
de falta de legitimidade presentes
nas Cortes de Contas, entendemos
que é possível que o Tribunal
apresente relação custo-benefício
compatível com as expectativas
sociais de que suas ações se efetivem
a tempo de evitar danos ao erário

Evidente que a atuação repressiva é essencial e deve manter-se rigorosa na aplicação das sanções que devem ultrapassar o patamar da formalidade.
Não basta aplicar a sanção, é preciso que os valores pecuniários sejam efetivamente cobrados.
8
Citem-se, por exemplo, os acordos de cooperação do TCU com o Reino Unido (Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com foco na
Redução das Desigualdades Sociais – CERDS) e com TCEs do Brasil, além da participação nas organizações internacionais: INTOSAI, OLACEFS,
CPLP. Também o TCM-RJ firmou acordo de cooperação com o TC de Portugal objetivando o intercâmbio técnico e o desenvolvimento de ações
comuns.
7
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“

É urgente e
indispensável, no
contexto atual da
democracia brasileira,
que as diversas esferas
administrativas associem
esforços objetivando
alcançar a excelência no
desempenho da gestão
pública.

”

e ao patrimônio público, de forma
a sociedade legitimar as ações do
controle externo. Nesta perspectiva,
a prestação de Contas assume outra
feição, “não as contas tradicionais, os
longos relatórios autojustificativos,
mas sim prestar contas dos serviços
prestados aos cidadãos, com quais
custos e com que eficácia” (TROSA,
2001, p. 19).
Neste modelo ideal, há a inafastável
adequação institucional do TC e dos
órgãos jurisdicionados às expectativas
da sociedade contemporânea e aos
valores trazidos pela Constituição da
República. Nesta trajetória, é possível
se identificar uma necessidade de
associação institucional dos órgãos
públicos e uma integração orgânica
dos Tribunais de Contas. Por
associação institucional entendam-se
os convênios de cooperação técnica,
a realização de estudos, projetos e
auditorias conjuntas, o intercâmbio
de servidores e de experiências,
o compartilhamento de banco de
dados, a integração de competências
complementares.
Os TCs devem empreender esforços
de associação com o Ministério
Público (Federal e dos Estados), com
o Ministério Público do Trabalho,
com os Tribunais Regionais Eleitorais,
com o Banco Central, com a Receita
9

Federal, com órgãos de controle do
patrimônio ambiental, objetivando o
compartilhamento de dados e a troca
de experiências. Esta atuação conjunta
propiciará a análise de informações
sobre jurisdicionados, pessoas físicas
e jurídicas, que detenham relação com
o Poder Público, especialmente no que
se refere à evolução patrimonial, às
operações financeiras, à participação
em empresas e organizações não
governamentais e ao cumprimento
das obrigações legais. Tal intercâmbio
possibilitará ainda aprimorar a
fiscalização, dificultando o triunfo
dos complexos mecanismos de fraudes
com recursos públicos. Além disso, a
complementaridade de competências
dos órgãos públicos permitirá o
avanço mais célere e eficiente das
investigações sobre atividades ilegais
e avessas à probidade, possibilitando
a atuação preventiva.
O isolamento institucional, tanto
pelo aspecto do não compartilhamento
das informações quanto da
complementaridade das competências,
é forte aliado à manutenção das práticas
lesivas ao patrimônio público e à
negação aos valores constitucionais.
Outra associação que os TCs
d e v e m p ô r e m exe c u ç ã o é o
intercâmbio com universidades e
órgãos técnicos especializados, seja

com incorporação a seus quadros de
estagiários (especialmente nas áreas de
Direito, de Arquitetura e Urbanismo,
de Comunicação, de Engenharia
Ambiental, de Contabilidade, de
Administração, de Informática, de
Tecnologia da Informação, entre
outras), seja na realização de estudos
econômicos e sociais compartilhados
com profissionais dos cursos de pósgraduação. Neste último caso, caminhase para o aprimoramento técnico com
a troca de experiências, permitindo
maior visibilidade institucional9 no
meio acadêmico.
A dificuldade inerente ao
movimento de associação vincula-se
à prática sedimentada do insulamento
institucional, fundada, por sua vez,
no equivocado juízo de diminuição
do poder pelo compartilhamento
de informações. A análise aqui
empreendida conclui pelo juízo
inverso, em que a complementaridade
de competências e o compartilhamento
de dados e ações acentuam a visibilidade
institucional e a efetividade de sua
atuação.
3.1.1 Integração dos TCs
Na mesma linha de desenvolvimento
de atividades que fortaleçam a
associação, há que se empreender,

O déficit de visibilidade social dos TCs é um problema que precisa ser enfrentado para garantir legitimidade institucional.
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como estratégia institucional de médio
prazo, a integração dos Tribunais
de Contas do Brasil. Neste caso, a
integração tem como fim uniformizar
as estruturas, os procedimentos e
os entendimentos técnicos em nível
nacional. Hoje a diversidade dos
TCs impede que se reconheça uma
unidade nacional no que se refere ao
funcionamento do controle externo.
Mesmo reconhecendo as diferenças
regionais e a trajetória histórica de
cada Tribunal, parece inegável que
a uniformidade permitirá alcançar
padrões técnicos mais altos e melhorar
o desempenho do controle externo.
Este processo de integração deve
ser impulsionado por um Conselho
Superior de Controle Externo formado
por um Plenário de representantes
(vindos de cada um dos Tribunais
de Contas) e por Câmaras Temáticas
(compostas por técnicos de seus
quadros efetivos), além de uma
Secretaria Geral para as atividades
de apoio ao desenvolvimento dos
trabalhos.
A finalidade deste Conselho
Superior seria empreender a
uniformização do entendimento
dos TCs, responder a consultas
de jurisdicionados e dos próprios
Tribunais, sugerir estruturas e
procedimentos uniformes visando
à implantação de uma Lei Orgânica
Nacional. Também poderiam buscar
novas tecnologias e programas para
as ações de controle externo, o
desenvolvimento de programas de
capacitação dos técnicos e membros
dos TCs e a implantação de um Código
de Ética do Controle Externo a ser
observado em nível nacional.
Este Órgão Superior deverá
funcionar em espaço cedido por
algum dos TCs, tendo em sua estrutura
apenas como funcionários fixos a
Secretaria Geral. Os membros do

Plenário e os técnicos das Câmaras
Temáticas deverão ser designados e
remunerados pelos TCs de origem,
desenvolvendo os seus trabalhos
nestes órgãos e compartilhando-os com
os demais através de teleconferências
e de encontros regulares no local de
sede.
As Câmaras Temáticas deverão
atuar de forma a atender ao fim
interno de integração e às demandas
pela uniformização de entendimentos.
Sugere-se uma Câmara de Integração,
com o fim de desenvolver estudos,
objetivando a uniformização de
estrutura e de funcionamento (o que
envolve as carreiras, os órgãos e os
atos processuais) até a implantação
de uma Lei Orgânica Nacional dos
TCs (o que envolveria ao final a
elaboração de um anteprojeto);
uma Câmara de Capacitação, com
o fim de desenvolver a qualificação
dos membros dos TCs 10 e de seus
técnicos, utilizando-se para tanto do
corpo docente das Escolas de Contas
dos TCs e de docentes contratados
em instituições de alto renome em
administração pública e controle;
uma Câmara de Tecnologia, com o fim
de desenvolver estudos e programas
que assimilem novas tecnologias às
atividades de controle externo, como
vídeo-auditorias, digitalização do
processo11, implantação de bancos de
dados compartilhados, metodologias
para auditorias conjuntas; uma
Câmara de Ética da Gestão Pública e
do Controle, com o fim de valorizar o
comportamento ético e a probidade
administrativa como elementos
indispensáveis à gestão dos recursos
públicos e ao seu controle. Esta
Câmara deverá atuar como um órgão
de controle da conduta dos Tribunais
de Contas, sob a coordenação de um
Corregedor, que poderá recomendar
sanções a serem submetidas ao

Plenário. Sua atuação seria equivalente
ao Conselho Nacional de Justiça, sendo
que, no caso, se daria por iniciativa de
autogestão dos TCs.
As outras Câmaras Temáticas
teriam função eminentemente de
uniformização dos entendimentos dos
TCs, com o objetivo não só de produzir
estudos e responder consultas como
também de submeter ao Plenário
sínteses conclusivas de entendimentos
capazes de gerar Orientações de
Entendimento do Conselho Superior
de Controle Externo. Ainda que
estas OEs não venham a ter natureza
imperativa, demonstrariam a visão
majoritária sobre questões específicas,
na mesma linha das súmulas dos
Tribunais do Poder Judiciário.
Entre as possibilidades temse a criação de uma Câmara de
Licitações e Contratos, uma Câmara de
Aposentadorias, Pensões e Contratação
de Pessoal, uma Câmara de Processo e
Procedimento nos TCs, uma Câmara
de Meio Ambiente, uma Câmara de
Concessões, Permissões, Convênios e
parcerias com organizações e empresas
privadas, entre outras. Cada uma
dessas Câmaras seria formada por
cinco técnicos do quadro efetivo,
indicados pelos TCs e designados pelo
Plenário do Conselho, entre aqueles de
maior qualificação técnica.
A criação de um Conselho
Superior seria a consagração de um
movimento de integração e associação
institucional, como meio de atingir
a excelência no desempenho de sua
função de controle. Considerando
a perspectiva histórica, parece que
a integração e a associação dos
órgãos da Administração Pública é o
melhor caminho para se enfrentar a
complexidade que hoje se apresenta,
tanto em termos do objeto a ser
fiscalizado como dos seus fins, de
forma a responder aos anseios sociais.

10
Não se deve afastar a necessidade de capacitação e de aperfeiçoamento técnico dos conselheiros e ministros dos TCs sob pena de construir
um abismo entre o corpo técnico e o deliberativo.
11
O TCU está implantando o processo eletrônico no âmbito administrativo em substituição ao processo tradicional. O TCE-SC tem em
funcionamento o Diário Oficial Eletrônico em que são publicados todos os atos processuais e administrativos. Outros TCs estão trilhando o
mesmo caminho. No Judiciário, o TRF da 4ª Região está em estágio bem avançado na utilização do processo eletrônico. O TRF da 2ª Região, que
inclui o Rio de Janeiro, já implantou Juizados Especiais Federais Eletrônicos. Sob o prisma normativo, a Lei Federal 11.419/06 trata com bom
nível de detalhamento da informatização do processo judicial.
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A associação institucional, com
todas as suas variantes, impulsiona
o órgão ao aperfeiçoamento de sua
estrutura e de seu funcionamento
por comparação e competição com as
demais instituições.
3.1.2 A profissionalização
dos agentes públicos e a
consagração do sistema de mérito
Outro aspecto a ser analisado,
após duzentos anos de Administração
Pública contaminada por um legado de
valores patrimonialistas, em que o uso
dos cargos públicos era mecanismo
de sustentação da base política e de
satisfação dos compromissos firmados,
é a indispensável profissionalização
dos agentes públicos e a consagração
do sistema de mérito.
Diante da complexidade das
questões com que os agentes públicos
se depararam não é possível que o
funcionamento dos órgãos públicos
esteja sujeito aos caprichos pessoais,
ao amadorismo, à descontinuidade, à
falta de projeção, ao patrimonialismo.
A ausência de profissionalismo e a
existência de um sistema de mérito
meramente formal são realidades
anacrônicas que os órgãos estatais
precisam enfrentar. O mecanismo
ideal é a profissionalização dos
agentes e a efetivação apolítica 12
do sistema de mérito, de forma a
se formarem quadros funcionais de
excelência. Neste aspecto, o concurso
público é o mecanismo gerador dessa
profissionalização.
O poder público, como demonstra
nossa história, esteve sempre voltado
para si, ou seja, para os grupos que
o compunham, e não comprometido
em atender aos anseios sociais. Não
se constituiu, em sua essência, como
serviço público, mas como atividade
pública voltada para a manutenção e

“

O mecanismo
ideal é a
profissionalização
dos agentes e
a efetivação
apolítica do
sistema de mérito,
de forma a se
formarem quadros
funcionais de
excelência.

”

a sustentação do poder.
Este quadro de funcionamento,
descompromissado com a sociedade,
afastou a qualificação profissional e
não incentivou a profissionalização
dos agentes públicos.
Esta capacitação profissional deve
ser entendida como meio de se atingir
a qualificação e a eficiência do serviço
público, sendo pressuposto do bom
desempenho estatal. A qualificação
envolve investimentos na formação
especializada e diversificada e
comprometimento institucional em
seu aproveitamento. Neste aspecto,
a estruturação de uma carreira
profissional, em que tais conhecimentos
sejam valorados e reconhecidos sob a
forma remuneratória, é importante
ferramenta de estímulo à atualização
do servidor e à modernização
institucional.
Edmundo Campos Coelho comenta
com propriedade que:

[...] Onde não tenha sido
institucionalizada a carreira, não
poderá haver a relação causal
entre a promoção (gratificações)
e desempenho, essencial para a
eficiência da organização; a ascensão
do funcionário a cargos de nível
superior ao que ele ocupa obedecerá a
critérios de natureza variada, mas todos
irrelevantes para a eficiência: critérios
de lealdade política, de simpatias
pessoais ou de mera antiguidade.
Como não existem expectativas
de que a ascensão venha por via do
bom desempenho, o funcionário não
estará motivado para a excelência
no exercício de suas atividades; e
como a hierarquização das classes
não obedece a critérios de graus de
responsabilidade e complexidade, ele
não procurará se qualificar para seu
eventual provimento. (COELHO, 1983,
p. 13-14)
Embora seja inegável que, ao agente
político é necessário a disposição de
alguns cargos para que estruture sua
gestão administrativa, não se pode
esquecer que tal prática, quando
alargada, dificulta a continuidade
administrativa e a profissionalização
dos servidores, comprometendo assim
todo o desempenho da instituição.
Enfim, entendemos que a
profissionalização e a consagração
dos critérios de mérito e de carreira,
de forma a assimilaram a maior
parte dos cargos em comissão 13 ,
impulsionam a gestão pública para
a busca da eficiência e tendem a
ser mais resistente à corrupção e à
improbidade.
3.2 Fundamentos éticos,
comportamento probo e ações
transparentes
Os valores éticos que devem
orientar os agentes públicos estão

12
No sentido de não se utilizar o critério de política pessoal e partidária para o preenchimento dos cargos públicos. A política deve manter-se
em seu sentido crítico de atuação dos agentes públicos em busca dos fins públicos.
13
Os cargos de livre nomeação deveriam ser privativos dos servidores do quadro e a nomeação sujeita a algum processo de seleção com base no
mérito. Excepcionalmente, como nos casos de chefias de gabinetes, deve ser mantida a possibilidade da nomeação extra-quadro, mas condicionada
ao cumprimento do requisito da formação adequada. Não parece adequada, no contexto do Estado Democrático de Direito, a denominação
cargo de confiança, nem, muito menos, relação de fidelidade à autoridade nomeante, quando, na verdade, todos os servidores efetivos são de
confiança da instituição.

Revista TCMRJ

n. 40 - janeiro 2009

43

monografia

claramente expressos na Carta Política,
identificáveis e recomendáveis tanto
em seus procedimentos formais quanto
em sua substância. Subvertê-los é
dizimar os princípios da dignidade
da pessoa humana, da luta contra as
desigualdades sociais, da moralidade
administrativa, da publicidade, da
impessoalidade, da eficiência, do
bem comum a ser atendido. Sob este
prisma, o comportamento probo e
a transparência das ações estatais
identificam-se claramente com os
valores expostos na Constituição da
República.
Por outro lado, a estruturação das
carreiras com base em um sistema
de mérito acaba por influenciar
positivamente o funcionamento do
órgão e sua estrutura gerencial14. A
lógica a se instalar é que a excelência
técnica impulsiona a instituição para a
busca da excelência de gestão pública,
complementando o aperfeiçoamento
decorrente da associação institucional.
E como a administração pública está
submetida à ordem constitucional, a
busca da excelência técnica inclui,
necessariamente, os fundamentos
éticos, o comportamento probo dos
agentes públicos e a transparência nas
ações estatais.
3.3 O fortalecimento do poder local
e do controle social.
É no âmbito local que as demandas
sociais são identificadas e que o
cidadão e as associações civis podem
exercer o controle. Por isso, é inevitável
uma reforma política e fiscal15 que
fortaleça o poder dos municípios
com a contrapartida valorização do
controle social. Este controle, uma

vez efetivado, permite a consagração
da transparência da gestão pública
e a aferição de sua efetividade,
especialmente no que diz respeito às
políticas públicas que objetivem atacar
as desigualdades sociais e a ausência
de atuação do poder público.
D e s t a f o r m a , o s u rg i m e n t o
de conselhos comunitários para
o exercício do controle social em
associação aos órgãos estatais de
controle externo acentua a eficiência
na gestão dos recursos públicos
e permite legitimar socialmente a
atividade de fiscalização.
Aspecto relevante a ser
considerado na incorporação do
controle social como prática de
interesse da Administração Pública
é que o contato com a sociedade
permite que sejam identificadas
as inadequações da fiscalização
pública diante da complexidade dos
anseios sociais. No mesmo sentido, o
controle social mantém uma relação
de complementaridade ao controle
estatal, tanto no aprofundamento da
variante social quanto na análise de
sua efetividade.
A submissão dos gastos públicos
ao controle social é, assim, mecanismo
de controle de legitimidade das ações
e opções estatais. É possível afirmar
que o controle social16 corresponde
a uma nova fase da democracia em
que o povo discute seus direitos, atua
sobre as ações dos agentes públicos e
as legitima (ou não) considerando os
interesses e direitos contrapostos.
Sua atuação pode se dar desde a
formulação do orçamento até a fase
de execução de obras, de compras de
bens ou de contratação de serviços,
identificando -se dois aspectos

constitutivos desta forma de controle:
a reafirmação da legitimidade da ação
estatal (legitimidade de execução) e
avaliação qualitativa do resultado.
Além disso, este controle representa
a manifestação direta da vontade do
cidadão, constituindo-se no próprio
exercício de cidadania, de natureza
difusa, pulverizada, onipresente,
podendo ocorrer em qualquer lugar
e a qualquer tempo em que ocorra
dispêndio de dinheiro público.
Observamos também que o
interesse motivador do controle não
está sujeito a ser afastado, distorcido,
corrompido, porque a motivação é
simultaneamente individual e coletiva,
e os agentes que o exercem não estão
vinculados a interesses estatais nem
empresariais. Desta forma, há avanço
qualitativo – relacionado à efetividade
- e quantitativo – relacionado ao seu
caráter difuso - no controle dos gastos
públicos.
O retardamento da incorporação dos
cidadãos à vida política, decorrência
da trajetória histórica mencionada,
não só impediu o amadurecimento do
exercício da cidadania, indispensável
ao desenvolvimento do controle
social, como também, há que se
reconhecer, fomentou uma cultura
institucional estatal – no conjunto dos
órgãos públicos do Brasil – fundada e
sedimentada à margem da interferência
do cidadão. O resultado disso é, de
um lado a apatia do cidadão – fruto
da falta do aprendizado prático – e
de outro a resistência institucional
– decorrência de uma cultura estatal
avessa à transparência. Anna Cynthia
de Oliveira aponta que “o melhor
antídoto para o arbítrio e a venda de
favores é a exposição pública dos atos

Importante que as carreiras técnicas não se confundam com as carreiras gerenciais, de modo a não afastar bons técnicos para o exercício de funções
gerenciais. Também há que se estabelecer valores dos cargos em comissão que não sejam capazes de distorcer a remuneração da carreira.
15
A reforma política deve impor a vinculação dos mandatos aos partidos políticos prevendo aplicação de sanções aos partidos por atos lesivos
de seus candidatos eleitos em uma espécie de responsabilidade solidária, impondo aos partidos a fiscalização dos agentes políticos eleitos por
sua legenda. A reforma fiscal implica em redistribuição das rendas públicas com maiores transferências obrigatórias para os municípios.
16
Gomes, 2005, p. 91, conceitua e caracteriza controle social como sendo “o conjunto de recursos materiais e simbólicos de uma sociedade para
garantir que a conduta de seus integrantes respeite as regras e os princípios estabelecidos previamente. Esses recursos poderiam ser externos, na
forma de recompensas e punições, ou internos, como a educação moral ou a socialização propriamente dita. Neste ponto, é preciso lembrar que
o controle social se trata de uma reinterpretação da idéia durkheinniana de coerção social. [...] O controle social pode ser feito individualmente,
por qualquer pessoa, ou por grupo de pessoas. O Conselho é uma forma, reconhecida por lei, de fazer controle social através de entidades e
organizações da sociedade em paridade com representantes do governo”. Registre-se que com a Constituição da República de 1988, foram criados
espaços de participação direta nas decisões do governo, os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais, seja na área da saúde, da educação, da
assistência social, dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente e de outras áreas sociais.
14
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da administração” (OLIVEIRA, 2002,
p. 426-427).
A tensão existente entre o avanço
do controle social e a resistência
instituc ional e statal de ve se r
entendida como sendo inerente à
fase de amadurecimento do exercício
da cidadania. No caso do Brasil, o
cidadão atuante tem pela frente a
tarefa de mudar a cultura estatal dos
gastos públicos, até então planejados,
discutidos e decididos exclusivamente
pelos agentes públicos17.
A efetivação do controle social
insere-se como mecanismo de ruptura

da tradição do Estado fechado em si
mesmo. Explicita José Francisco de
Carvalho Neto que
“a democracia também envolve
a idéia do bom governo – do governo
voltado para a promoção do bem comum,
contrapondo-se ao mau governo, aquele
que busca o interesse particularizado de
grupos ou de facções que detêm o poder
político”. (CARVALHO NETO, 2005, p.
116-117)
Desta forma, é instrumento
de aprimoramento dos valores
democráticos, com reflexos na atividade

de controle externo exercida pelo
Tribunal de Contas, impulsionando-o
para um patamar de exame qualitativo
dos gastos públicos. A melhor escolha
administrativa deve ser capaz de resistir
ao exame de sua substância e estar
afinada com as diretrizes constitucionais.
É esse juízo objetivo, expresso na
formação da vontade e na deliberação
do agente público, que deve ser revelado
ao cidadão. É essa informação que é
relevante ao controle social, de forma a
tornar obrigatório e essencial o diálogo
Estado com a sociedade.

CONCLUSÕES

A

Administração Pública e o
controle no Brasil surgiram em
meio a valores patrimonialistas
e oligárquicos, dissociados de qualquer
compromisso com a boa gestão dos
bens coletivos e com a satisfação das
demandas sociais. Nestes últimos 200
anos, mantiveram-se, ainda, presos a
práticas anacrônicas e ineficientes, em
que impera o formalismo e a ausência
de transparência.
A Constituição da República de 1988
redefiniu a função do Estado, trazendo
parâmetros objetivos para a aferição
da boa gestão, tanto na sua substância
quanto nos seus procedimentos.
É possível concluir que os órgãos
estatais, inclusive o Tribunal de Contas,
estão inseridos em um período de
transição entre o Estado centrado em
si mesmo e o Estado Democrático de
Direito, impondo-se, nesta evolução,
a assimilação de mecanismos de
controle social e de aferição da
gestão pública. Estes mecanismos se
intercomunicam, servindo o controle
social como instrumento de avaliação
da efetividade das ações estatais.
Destaca-se, neste aspecto, a importância
do poder local próximo ao cidadão
no desenvolvimento e controle das
políticas públicas.
Na análise empreendida, identificou-

se a necessidade de reestruturação da
Administração, pautada na associação
institucional dos órgãos públicos e
focada no incremento de desempenho.
No caso dos TCs, resulta como condição
indispensável a integração de suas
unidades, mediante a criação de
um Conselho Superior de Controle
Externo com o fim de uniformização
de suas estruturas, funcionamento e
entendimentos.
Destaca-se também a valorização
da ética e o sistema de mérito como
meios fundamentais ao alcance de
uma gestão proba e de uma formação

profissional dos agentes públicos,
especialmente no que concerne ao
combate às práticas de corrupção e à
ineficiência das ações estatais.
Desta forma, somente quando
a Administração Pública e seus
mecanismos de controle romperem
com suas tradições anacrônicas, o que
pode ser alcançado pela associação
institucional aliada ao efetivo controle
social, ao sistema de mérito e a
consagração do comportamento ético,
poderão finalmente galgar patamares
de excelência técnica substancialmente
democrática.

Registre-se que algumas vezes o povo participa, formalmente, como no caso da participação em conselhos, na realização de audiências públicas
ou mesmo em experiências de gestão participativa. Entretanto não se criou ainda uma cultura de ação administrativa transparente e democrática,
sujeita ao controle social.

17
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A

constituinte de 1988 não
apenas proclamou ser a
educação um direito de todos
e dever do Estado e da família, como
também garantiu, mediante cláusula
específica, os recursos necessários ao
financiamento do sistema, vinculando
determinada parcela da receita
resultante de impostos a manutenção
e desenvolvimento do ensino.
No caso da União a obrigação
consiste em aplicar, nos termos do
art. 212 da CF, o percentual mínimo
anual de 18% (dezoito por cento)1, e na
hipótese dos Estados, Distrito Federal

e Municípios nunca menos de 25%
(vinte e cinco por cento) da arrecadação
do mencionado tributo.
O legislador com poder de
emenda, reafirmando e renovando a
opção do constituinte em priorizar
o setor, procurou incrementar o
fluxo de recursos destinados à área
educacional, tendo, ao promulgar a
Emenda Constitucional nº 14, de 12
de setembro de 1996 – a qual alterou o
texto do art. 60 do ADCT – instituído,
pelo prazo de 10 anos, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério, denominado de FUNDEF.
Perpassado o decêndio, sobreveio a
Emenda Constitucional nº 53, de 19 de
dezembro de 2006, promovendo nova
modificação na redação do aludido
dispositivo, criando agora, pelo período
de 14 anos – contados a partir de sua
promulgação – o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação, designado de FUNDEB.
A questão que nos propormos a
analisar é se os recursos do novo Fundo
poderão ser destinados ao pagamento
de aposentadorias e pensões.

1. Natureza jurídica dos fundos especiais

P

reambularmente, oportuno
esclarecermos que os
FUNDOS ou caixas especiais
constituem parcela reservada de
recursos destinados à obtenção de
uma finalidade específica fixada na

legislação de regência.
Representam exceção ao princípio
da não-afetação das receitas2, pelo qual
são vedadas as vinculações do produto
da arrecadação de impostos a órgãos,
despesas ou FUNDOS, e ao princípio da

unidade de tesouraria3–ou caixa – que
orienta a centralização do recolhimento
e movimentação dos dinheiros públicos
do ente governamental.
Esta forma especial de gestão
de recursos financeiros não é

1
Ressalte-se que a redação original do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinava a aplicação de pelo menos 50% dos
recursos reservados da União na erradicação do analfabetismo e na universalização do ensino fundamental
2
Constituição Federal de 1988:
“Art. 167. São vedados:
(...)
“IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação
dada pela EC nº 42/03)”.
3
Lei Federal nº 4.320/64:
“Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação
para criação de caixas especiais.”.
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novidade na Administração Pública,
tendo HERALDO COSTA REIS, em
compêndio dedicado à Contabilidade
e Gestão Governamental, ao colacionar
MOREIRA DE AZEVEDO, registrado:
“O primeiro exemplo nos vem da
época do império, quando da construção
do Aqueduto da Carioca, os Arcos de
Santa Teresa, conforme apresentado
por Moreira Azevedo, como a seguir se
transcreve:
“O aqueduto da Carioca,
popularmente conhecido como “Os
Arcos” é obra da primeira metade do
século XVIII, concluída em 1750.
“Sua idealização liga-se ao
abastecimento de água para a
cidade, o qual vinha sendo pensado,
projetado e prometido desde que
entrou a desenvolver-se a chamada
várzea que compreendia o retângulo
balizado pelos morros do Castelo, São
Bento, Conceição e Santo Antônio.
Mas as delongas na concretização
desse empreendimento não tinham
fim. A idéia era trazer água do rio
Carioca (nascente nas paineiras,
na Lagoa dos Porcos), captando-a
nas alturas do Silvestre, antes
que o curso de água se despejasse
pelas encostas do Cosme Velho à
procura de caminho para o mar, que
encontrava na praia do Flamengo.
“São de 1624 providências
muito objetivas a esse respeito.
O governador, ouvida a Câmara,
resolveu instituir um imposto de
160 réis sobre cada caneca de vinho
importado na cidade, devendo o
produto dessa renda ser destinada
à construção do aqueduto. Para
evitar que o dinheiro tomasse outro
destino, deliberou-se que o produto
dessa arrecadação seria depositado
numa arca especial confiada à
guarda dos jesuítas. Teria a arca três
fechaduras diferentes cujas chaves
ficariam uma em poder da Câmara,
outra em mãos do governador e a
terceira com o reitor dos jesuítas.
“O tributo não pôde ser cobrado
na ocasião e resultou que somente
em 1673 o Governador João da Silva
4

Arcos da Lapa - RJ

e Souza, mediante missa rezada
num altar armado no local, desse
a partida para obras de canalização
das águas através do morro do
Desterro (Santa Teresa).” 4
Portanto, o objetivo da criação
dos FUNDOS ou caixas especiais é,
indubitavelmente, assegurar o aporte
de recursos financeiros, a fim de que
a execução das ações priorizadas não
sofra solução de continuidade.
Impende consignar que não se
sustenta serem todas e quaisquer
interrupções lesivas ao interesse
público. Quando, por exemplo,
ancoradas na exigência de manutenção
do equilíbrio fiscal, são, na verdade,
benéficas à sociedade, vez que
preservam a harmonia das contas
públicas.
Este, de fato, o propósito da Lei de
Responsabilidade Fiscal ao prever o
instrumento da limitação de empenho
e movimentação financeira, no art.
9º da Lei Complementar Federal
nº 101/00, quando a realização da
receita não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidos no Anexo de
Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentária.
Anote-se, neste ponto, que a Corte
Suprema suspendeu, ao examinar a

ADI 2238-DF, conquanto em cognição
incompleta, a eficácia do § 3º do art.
9º do referido diploma legal, que
autorizava a Chefia do Poder Executivo
a limitar valores financeiros dos
demais Poderes e órgãos constitucionais
autônomos.
O aludido entendimento
está fincado na possibilidade de
interferência do Executivo em domínio
constitucionalmente reservado à
atuação autônoma dos poderes
Legislativo e Judiciário, vale dizer, na
violação do princípio da independência
e harmonia dos Poderes.
Assim, o combate a ser travado é
contra o mau vezo das autoridades
públicas brasileiras de suspenderem
ações governamentais importantes,
sem qualquer embasamento técnico
ou jurídico, mas fruto de desavenças
alimentadas pela simples rivalidade
das urnas, infelizmente, tão presente
em nosso país.
Estas atitudes não encontram
sustentação no novo modelo de
Estado – antevisto para este século
– que deverá privilegiar a eficiência
funcional, conforme prenuncia DIOGO
DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, em
sua obra mais recente:
“Finalmente, visando à
governabilidade, caberá ao Estado se

REIS, Heraldo da Costa. Contabilidade e gestão governamental; estudos especiais. Rio de Janeiro: Ibam, 2004, p. 130.
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concentrar no campo das decisões
políticas, que devem ser tratadas
pelos métodos decisionais que lhe
são próprios, despolitizando, em
conseqüência, todas as decisões
administrativas a seu cargo, desde
que possam ser mais eficientemente
tomadas com métodos decisionais
lastreados predominantemente no

C

manejo de subsídios técnicos, como é o
caso emblemático dos bancos centrais
e das agências reguladoras de toda
natureza, razão pela qual esses órgãos
e os seus similares devem ser cada
vez mais autônomos e distanciados
relativamente à vida política,
marcada por preferências e caprichos
partidários, quando não por interesses

inconfessáveis.” 5(grifos do autor)
Convém ressaltar ainda, como
remate a este tópico, que eventuais
saldos positivos dos FUNDOS ou
caixas especiais, apurados no final do
exercício financeiro, são transferidos
para o imediatamente subseqüente, mas
preservam a sua natureza de recursos
reservados6.

2. Os Fundos Especiais na Carta Política de 1988

o n q u a n t o o F UNDEB assim como ocorreu com
o FUNDEF - tenha sido
criado por intermédio de dispositivo
incluído no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, parecenos oportuno tecermos algumas
considerações acerca dos preceitos
que tratam especificamente dos
FUNDOS no corpo permanente da
Constituição Federal de 1988.
2.1. Da competência legislativa
A disciplina relativa aos FUNDOS
encontra-se inserida, a nosso juízo,
no âmbito do Direito Financeiro,
entendimento esse com suporte em
autorizado magistério doutrinário,
como se depreende da expressiva lição
de RICARDO LOBO TORRES:
“O Direito Financeiro, como sistema
objetivo, é o conjunto de normas e
princípios que regulam a atividade
financeira. Incumbe-lhe disciplinar
a constituição e a gestão da Fazenda
Pública, estabelecendo as regras e
procedimentos para a obtenção da
receita pública e a realização dos
gastos necessários à consecução dos
objetivos do Estado.” 7
O eminente jusfinancista, ao
sistematizar a matéria - tendo como
gênero o Direito Financeiro - propôs
sua divisão em inúmeros ramos e
disciplinas, fazendo parte destes,

dentre vários outros, como uma de suas
espécies o do Direito Orçamentário.
No entanto, a Constituição,
em razão provavelmente de sua
importância e complexidade no Estado
contemporâneo, apartou os campos
normativos do Direito Orçamentário
e do Direito Financeiro, vale dizer,
tratou-os de forma autônoma.
Transcreva-se, para melhor
visualização, a dicção dos incisos I e II
do artigo 24 da Constituição Federal:
“Art. 24. Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e
urbanístico;
II - orçamento;” (grifamos)
Nada obstante, qualquer seja a
leitura empreendida pelo operador
do direito – adotando como norte
interpretativo o ramo do Direito
Financeiro ou o do Orçamentário
– ambos restarão incluídos igualmente
na área da legislação concorrente.
Destarte, competirá à União a
prerrogativa de editar as normas
gerais em relação à matéria, conforme
prescreve o art. 24, I ou II e § 1º, da CF,
e as outras três partes componenciais
da nossa Federação suplementarem
a legislação acerca do assunto, nos
termos dos arts. 24, § 2º, e 30, II da
CR.
Frise-se que, apesar da cabeça do

art. 24 não cuidar expressamente dos
entes locais, estes, por força do art.
30, inciso II, poderão suplementar a
ordem jurídica de natureza central e
regional, conforme preleciona JOSE
AFONSO DA SILVA:
“A Constituição não situou os
municípios na área de competência
concorrente do art. 24, mas lhes
outorgou competência para
suplementar a legislação federal
e a estadual no que couber, o que
vale possibilitar-lhes disporem
especialmente sobre as matérias ali
arroladas e aquelas a respeito das
quais se reconheceu à União apenas a
normatividade geral.”.8(grifamos)
2.2. Da modalidade normativa
Quanto à espécie legislativa
reservada para regular o tema, a
Constituição indicou, mantendo
coerência com a estrutura delineada
no subitem anterior, em Seções
díspares, mas em Capítulo único denominado “Das Finanças Públicas”
– o instrumento normativo próprio
para dispor sobre os FUNDOS.
Registre-se, de plano, que em
função do mencionado tratamento
autônomo – Direito Financeiro e
Direito Orçamentário – aqui também
se observará, tal qual no art. 24, a
possibilidade de enquadramento em
mais de um preceito constitucional.

5
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno: legitimidade: finalidade: eficiência: resultados.
Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs. 115/116.
6
Lei Complementar Federal nº 101/00:
“Art. 8º.....
“Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”.
7
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 15ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.12.
8
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9º edição. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 768.
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A fundamentação, portanto,
dependerá da orientação do exegeta,
mas, independentemente da linha de
pensamento abraçada, a interpretação
conduzirá invariavelmente ao mesmo
ponto, vale dizer, à necessidade de o
assunto ser disciplinado por meio da
formulação de lei complementar.
Os filiados à primeira corrente
– Direito Financeiro – terão como
escora o inciso I, do art. 163 da CF, e os
defendentes da segunda tese – Direito
Orçamentário – o inciso II do § 9º do
art. 165 da CR, ressalte-se, aliás, com
comando expresso neste sentido.
Veja-se a redação dos dispositivos
constitucionais constantes das Seções
I e II, do Capítulo II, do Título VI – Da
Tributação e do Orçamento:
“Art. 163. Lei complementar
disporá sobre:
“I - finanças públicas;
(....)
“Art. 165. Leis de iniciativa do
Poder Executivo estabelecerão:
(...)
“§ 9º Cabe à lei complementar:
(...)
“II – estabelecer normas de gestão
financeira e patrimonial da
administração direta e indireta,
bem como condições para a
instituição e o funcionamento de
fundos.” (grifamos)
Vale referir, sob tais aspectos competência e modalidade normativa
– o notável escólio do em. Ministro
GILMAR MENDES, proferido ao
apreciar o Recurso Extraordinário
nº 559.882/RS, quando discorreu
acerca do papel reservado à lei
complementar no ordenamento
jurídico pátrio:
“Embora pouco se tenha
avançado na doutrina no sentido
da busca da adequada definição
para “normas gerais”, é possível
extrair na interpretação dos diversos
dispositivos constitucionais que
estabeleceram reserva de matéria à
disciplina da lei complementar que a
esta espécie legislativa foi atribuída
a missão de fixar normas com âmbito
de eficácia nacional e não apenas
federal.” (grifamos)
50
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A Constituição, em
razão provavelmente
de sua importância
e complexidade
no Estado
contemporâneo,
apartou os campos
normativos do Direito
Orçamentário e do
Direito Financeiro,
vale dizer, tratou-os
de forma autônoma.

”

2.3. Da recepção da
Lei Federal nº 4.320/64

A questão relativa à preexistência
ou não de norma geral balizadora de
direito financeiro para a elaboração e
o controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios
também restou examinada pela Corte
Suprema.
O tema foi abordado quando o
Partido Democrático Trabalhista
– PDT impugnou, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 1.726/
DF, a criação do Fundo de Garantia
para Promoção da Competitividade
– FGPC, tendo o ilustre MinistroRelator MAURÍCIO CORRÊA assim
se pronunciado:
“Equivoca-se o Requerente. É que
até agora não tendo sido editada a lei
complementar que discipline o preceito
constitucional invocado, a Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, que instituiu
normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos

Revista TCMRJ

da União está recepcionada pela
Constituição Federal, com status
de lei complementar, visto que do
contrário restaria de braços cruzados,
e em pânico, a Administração Pública,
impedida que estaria de realizar
as suas atividades institucionais.”
(grifamos)
E, após colacionar o entendimento
da doutrina, prosseguiu:
“Embora a Constituição não se
refira a fundos especiais, contudo
estão eles disciplinados na lei nº
4.320/64, que se aplica à espécie, e que
foi recepcionada pela Carta Política
Federal vigente.” (grifamos)
Oportuno rememorar que
atualmente vigem no ordenamento
jurídico nacional dois estatutos
principiológicos acerca das Finanças
Públicas: o primeiro a mencionada
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, repita-se, recepcionada
com status de lei complementar,
e o segundo a Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de
2000, por todos conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal ou,
simplesmente, LRF.
2.4. Do processo de criação
dos Fundos
Neste passo, importante ressaltar
que caberá obrigatoriamente à lei
complementar somente a função
de traçar diretrizes gerais quanto
às condições de instituição e
funcionamento dos Fundos.
Isto tampouco significa dizer que
os FUNDOS ESPECIAIS deverão ser
criados essencialmente por lei. Senão
vejamos:
“Art. 167. São vedados:
(...)
“IX – a instituição de fundos
de qualquer natureza, sem
prévia autorização legislativa;”
(grifamos)
Relembre-se que autorizar não é
criar. A própria Constituição Federal
pontua a distinção quando estabelece
no art. 37, inciso XIX, que somente
por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição

de empresa pública, sociedade de
economia mista e de fundação.
J O S É E DWA L D O TAVA R E S
BORBA após comentar que a Emenda
Constitucional nº 19/98, ao conferir
nova redação ao inciso XIX, acabou
por corrigir a imprecisão do texto
anterior, assevera:
“A autarquia, pessoa jurídica de
direito público, é efetivamente criada por
lei, mas as sociedades de economia mista
e empresas públicas têm na lei apenas
uma autorização para sua criação.
“A lei, na verdade, não constitui
a sociedade, tanto que a constituição
observará a forma própria prevista na lei
das sociedades anônimas.” 9 (grifamos)
Indubitavelmente, a lei – ou, no caso
do FUNDEB, a própria Constituição –
poderá criar um FUNDO ESPECIAL,
mas isto, a nosso sentir, não impede
que a norma apenas autorize sua

instituição, ficando sua criação e
regulamentação a cargo do Poder
Executivo por meio de Decreto.
O eminente Ministro NELSON
JOBIM, na aludida Ação Direta de
Inconstitucionalidade, ao proferir seu
voto, ventilou esta possibilidade:
“O argumento de fundo do art. 165,
§ 9º, inciso II, dispõe, efetivamente,
que se exige lei complementar para se
estabelecer condições para a instituição
e funcionamento de fundos. Não se
estabelece, evidentemente, que a
criação do fundo vá se fazer por lei
complementar, ou seja, o próprio
sistema autorizaria a criação de
fundos por decretos do Executivo
desde que antecedido de autorização
legislativa.” (grifamos)
No mesmo sentido o voto do ilustre
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE:
“É certo que, no caso, este preceito

do art. 167, IX, insere-se nas vedações
à execução orçamentária e por isso é
ponderável o contra-argumento do
eminente Ministro Nelson Jobim de
que a autorização prévia é necessária
para autorizar o Executivo a criar
fundos e não incida, quando o
Legislador, por si próprio, que cria
os fundos.” (grifamos)
Conquanto estas breves
considerações não tenham como
alvo a criação do FUNDEB, porquanto
instituído por dispositivo incluído no
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o mesmo não se diga
a respeito do seu funcionamento,
haja vista que será balizado pela lei
reguladora, bem como pelos referidos
diplomas financeiros – Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, e Lei
Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000 – LRF.

3. O processo legislativo de regulamentação do FUNDEB
3.1. Das diferenças dos Fundos
constitucionais de ensino
A principal diferença do
FUNDEB em relação ao FUNDEF é
que este último tinha seu objetivo
voltado unicamente para o ensino
fundamental, visando assegurar a
universalização de seu atendimento
e a remuneração condigna do
magistério.
À época, do total dos recursos
do FUNDEF, parcela nunca inferior
a 60% (sessenta por cento) deveria
ser destinada ao pagamento
dos professores do ensino
fundamental em efetivo exercício
no magistério10.
Com a instituição do FUNDEB
tivemos ampliado significativamente
o horizonte de aplicação dos
recursos, não se restringindo mais
somente ao ensino fundamental e
aos seus professores, mas agora a
educação básica e à remuneração
dos trabalhadores da educação,
vale dizer, o pessoal docente e os
9

profissionais responsáveis pelas
funções de suporte pedagógico.
Relembre-se que a educação
básica é formada pela educação
infantil, ensino fundamental e
ensino médio, conforme prescreve o
art. 21, I, da Lei Federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, alcunhada
de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação ou, resumidamente, LDB.
Consigne-se ainda, por relevante,
que o Município, por expresso
mandamento constitucional
(art. 211, §§ 2º e 3º), deve atuar
prioritariamente na educação
infantil e no ensino fundamental
e os Estados e Distrito Federal neste
último e no ensino médio.
No caso da remuneração do
corpo docente manteve-se – como
no FUNDEF – a obrigação da
destinação da proporção mínima
de 60% (sessenta por cento) ao
pagamento dos profissionais do
magistério – na nova dimensão do
Fundo – da educação básica em
efetivo exercício.

3.2. Do Anteprojeto do Ministério
da Educação
Em relação à utilização dos demais
recursos, especialmente no que tange ao
pagamento de inativos e pensionistas
egressos do grupo dos profissionais
da educação, deve-se registrar que a
questão foi amplamente debatida nas
diversas fases do processo legislativo
que culminou com a conversão da
Medida Provisória nº 339, de 28 de
dezembro de 2006, na Lei Federal
nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
diploma que atualmente regula a
matéria do FUNDEB.
Tanto no documento intitulado 1ª
Versão Preliminar para Discussão,
quanto no segundo denominado de
2ª Versão Preliminar 11, ambos do
Anteprojeto de Lei de Regulamentação
do FUNDEB apresentado pelo
Ministério da Educação, constava
dispositivo específico – art. 16, inciso
III - vedando o dispêndio de recursos
do Fundo com o pagamento dos
aludidos inativos e pensionistas.

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 9ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 476.
Art. 60, § 5º do ADCT, na redação dada pelo EC nº 14/96.

10

Revista TCMRJ

n. 40 - janeiro 2009

51

artigo

O Quadro Comparativo12 elaborado pelo Ministério – com as duas versões – demonstra exatamente a questão da
mencionada proibição, conforme podemos acompanhar na transcrição abaixo, limitada ao respectivo preceito:
1ª Versão Preliminar para Discussão (jun/2005)

2ª Versão Preliminar (nov/2005)

PROJETO DE LEI No , de 2005.
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB, na forma prevista pelo art. 60, do Ato das Disposições
Constitucionais Provisórias, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI No , de 2005.
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Trabalhadores da Educação
- FUNDEB e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 16. É vedada a utilização dos recursos do FUNDEB:

Art. 16. É vedada a utilização dos recursos do FUNDEB:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o
art. 71 da Lei no 9.394, de 1996;
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas
ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos,
ações ou programas considerados como ação de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica;
III - no pagamento de inativos e pensionistas, ainda que egressos
do grupo dos profissionais da educação.

3.3. Da Medida Provisória do
FUNDEB
No entanto, o Presidente da
República, ao editar a Medida
Provisória nº 339, de 28 de dezembro
de 2006, primeiro diploma a
regulamentar o FUNDEB, em função
de alguns Estados utilizarem recursos
do antigo FUNDEF para pagar inativos,
suprimiu do texto o mencionado
dispositivo, vale dizer, não estava
vedado o dispêndio no pagamento de
inativos e pensionistas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

I - no financiamento das despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art.
71 da Lei no 9.394, de 1996;
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas
ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos,
ações ou programas considerados como ação de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica;
III - no pagamento de inativos e pensionistas, ainda que egressos
do grupo dos profissionais da educação.

Confira-se, a propósito, a dicção
do artigo – renumerado – da Medida
Provisória que tratou da proibição da
utilização dos recursos do FUNDEB,
ressalte-se sem o mencionado inciso
III constante dos dois Anteprojetos:
“Art. 23. É vedada a utilização dos
recursos dos Fundos:
“I - no financiamento das despesas
não c onside r adas c omo de
manutenção e desenvolvimento da
Educação Básica, conforme o art. 71
da Lei no 9.394, de 1996; e
“II - como garantia ou contrapartida

de operações de crédito, internas ou
externas, contraídas pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, que não se destinem ao
financiamento de projetos, ações ou
programas considerados como ação
de manutenção e desenvolvimento
do ensino para a educação básica.”
Com intuito único de facilitar a
compreensão do tema, apresentaremos
o quadro abaixo, comparando o texto
do Anteprojeto com a redação da
Medida Provisória, na parte que de
perto interessa. Ei-lo:

2ª Versão Preliminar (nov/2005)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 28 DE DEZEMBRO 2006.

PROJETO DE LEI N° , de 2005.

Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Trabalhadores da Educação
- FUNDEB e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 16. É vedada a utilização dos recursos do FUNDEB:
I - desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei
no 9.394, de 1996;
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas
ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos,
ações ou programas considerados como ação de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica;
III - no pagamento de inativos e pensionistas, ainda que egressos
do grupo dos profissionais da educação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o
art. 71 da Lei no 9.394, de 1996; e
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas
ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos,
ações ou programas considerados como ação de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica.

Disponíveis nos sítios: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/versaopreliminar.pdf e http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fundef_eb/pl2v.
pdf, respectivamente. Acesso em: 11 jul. 2008.
12
Disponível no sítio: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fundef_eb/quad_pl2v.pdf. Acesso em: 11 jul. 2008.
11

52

janeiro 2009 - n. 40

Revista TCMRJ

A notícia veiculada na Folha Online,
em 29.12.2006, retratou bem o assunto,
quando informou que a matéria referente à
proibição do uso dos recursos ficaria a cargo
da deliberação do Congresso Nacional:
“Aposentadorias
“Alguns temas polêmicos, entretanto,
ficaram de fora da MP. Um deles é a
questão do pagamento de aposentadorias
de professores. Hoje, alguns Estados
usam recursos do Fundef para pagar
inativos. O MEC espera que, no período
de tramitação da MP no Congresso, esta
discussão seja retomada.
“De acordo com Haddad, o MEC vai
defender na Casa que seja estipulado um
prazo limite para o uso de recursos do
fundo para o pagamento de inativos.”13
(destacamos)
Afinando sua voz por esse mesmo
diapasão, a reportagem do jornal “O
GLOBO”, de 28.12.2006, colhida no sítio
da Biblioteca Digital do Senado Federal14,
sob o título “Fundeb: verbas poderão
custear aposentadorias”:
“A pedido dos governadores, MEC
recua e permite uso de recursos para a
Previdência
“BRASÍLIA. O governo federal cedeu
ao apelo dos governadores e não vai impor
restrições ao uso de recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb)
para o pagamento de aposentadorias do
magistério. O Ministério da Educação
(MEC) queria que a restrição constasse na
medida provisória de regulamentação do
Fundeb, que o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva assina hoje, por entender que o
dinheiro destinado ao ensino básico não
deve ser canalizado para a Previdência
nos estados.
“A medida provisória não trata
disso, a pedido dos governadores.
Procuramos evitar os assuntos em que
não havia consenso e deixar para o
Congresso deliberar sobre eles com
total transparência, disse o ministro da
Educação, Fernando Haddad.
“O acordo fechado com os governadores

prevê que o tema seja discutido quando os
parlamentares votarem a conversão da
medida provisória em lei.” (grifamos)
3.4. Do Projeto de Conversão da MP
Ocorre que, no processo de conversão
da Medida Provisória nº 339, de 28 de
dezembro de 2006, na Lei Federal nº
11.494, de 20 de junho de 2007, não
foi aposta nenhuma nova proibição
ou limite à utilização dos recursos,
mantendo-se integralmente a regra
inserta no art. 23 com apenas as duas
proibições. Em palavras outras, não foi
vedado o uso no pagamento de inativos
e pensionistas.
Conquanto, à primeira vista, possa
parecer que o Congresso Nacional não
tenha dedicado especial atenção ao
tema, tal impressão é absolutamente
contrária à realidade, conforme podemos
verificar adiante.
A atuação - da Casa Legislativa - teve
início com o recebimento da Mensagem
da Presidência da República nº 1.173, de
28 de dezembro de 2006, encaminhando
o texto da Medida Provisória. Na
Câmara dos Deputados a matéria passou
a ser denominada de proposição MPV339/200615.
A nobre Deputada FÁTIMA
BEZERRA, designada Relatora na
Comissão Mista, após auscultar as
propostas de seus pares e dos diversos
atores da comunidade educacional,
proferiu seu parecer16 acolhendo, dentre
várias emendas, parcialmente, as de nºs
121 e 122 de autoria, respectivamente,
dos ilustres Deputados CARLOS
ABICALLI e GASTÃO VIEIRA, que
vedavam a utilização de recursos dos
fundos no pagamento de inativos e
pensionistas.
Como dissemos, a proposta dos
parlamentares não foi integralmente
incorporada ao Projeto de Lei de
Conversão – anexo ao Parecer – vez que
a Relatora optou por vedar a utilização
dos recursos somente após um período
de transição de dez anos. Confira-se a

redação do dispositivo:
“Art. 46. A partir do quinto ano de
implementação do Fundeb, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios
deixarão de utilizar recursos da parcela
não subvinculada aos profissionais
do magistério da educação básica em
efetivo exercício, para pagamento de
inativos e pensionistas, à razão de, no
mínimo, dez por cento ao ano, até o
exercício de 2020.”
Atente-se que a própria redação
do dispositivo, conduz à interpretação
no sentido da permissividade do
dispêndio, bastando observar, com o
desvelo necessário, o tempo do verbo
empregado no fraseado “deixarão de
utilizar os recursos (...) para pagamento
de inativos e pensionista”.
Ora, se a prática de algum ato
deixará de ser possível no futuro,
evidentemente, é porque no presente
a legislação de regência permite a
realização deste mesmo ato.
Ao deliberar acerca da matéria, o
Plenário da Câmara Federal aprovou,
em 10.04.07, a Medida Provisória nº
339, de 2006, na forma do Projeto de Lei
de Conversão nº 7, de 2007, oferecido
pela Relatora, ressalvados os destaques,
dentre estes o relativo ao art. 46.
Na mesma Sessão Extraordinária
houve o plácito do requerimento de
destaque para votação em separado
(DVS) do mencionado dispositivo,
apresentado pelo Senhor Líder do
então Partido da Frente Liberal,
atual Democratas, Deputado ONYX
LORENZONI, tendo o Plenário, por
acordo de votação simbólica, decidido
pela supressão do art. 46 do PLV
- 7/07.
A finalidade foi justamente
permitir, sem a aposição de qualquer
limite temporal, o uso dos recursos do
Fundo no pagamento dos aposentados
e pensionistas.
Colha-se, neste sentido, as palavras
proferidas durante a votação da matéria,
em dois momentos distintos, pelo
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ:

Disponível no sítio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u19236.shtml. Acesso em: 11 jul. 2008.
Disponível no sítio: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/31869. Acesso em: 11 jul. 2008.
15
Disponível no sítio: http://www2.camara.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2008.
16
Apesar da reformulação do primeiro parecer, a matéria manteve-se inalterada.
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Foto: Sérgio Ricardo

“

O imbricamento
dos mencionados
dispositivos
constitucionais e
infraconstitucionais
reforçam,
indubitavelmente, a
intelecção deduzida
quando buscamos
a integração do
elemento histórico,
sedimentando, desta
forma, a exegese
panoramica.

”

Congresso Nacional

“É um acordo de votação simbólica
para supressão do art. 46, para defender
os aposentados e pensionistas.”
(...)
“O professor que sair de uma verba
certa veiculada pela Constituição é
suicídio, só pleiteado por quem nada
entende de orçamento e de arbítrio
do Poder Público. Portanto, presto
uma homenagem às professoras da
APAMPESP, que estão acompanhando
permanentemente a votação desse

art. 46, principalmente as Profas
Hilda, Dalva e as demais professoras.
Parabéns à APAMPESP e a este
Plenário pela supressão do art. 46, que
garante as verbas para aposentados e
pensionistas no FUNDEB.” (grifamos)
Posteriormente a matéria foi
submetida ao Senado da República
e novamente apreciada na Câmara
dos Deputados, mas sem qualquer
alteração em relação a este tema
especificamente.

4. O elemento histórico no processo de interpretação

A

transcrição de todas estas fases
do processo, indubitavelmente,
contribui de forma significativa
para compreender bem a história do
instituto, no caso, as vedações propostas
nos incisos do art. 23 da Lei Federal
nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
vez que o referido diploma normativo
é o último elo da cadeia na formação
legislativa.
17

Embora o excessivo apreço ou o
completo repúdio ao elemento histórico
representem extremos perigosos, não
se pode negar que, sendo adotadas
as cautelas necessárias, traduz-se
numa ferramenta importante
na exegese, conforme pontifica o
príncipe da hermenêutica CARLOS
MAXIMILIANO:
“O prestígio, aliás relativo, do

elemento histórico decorre de que a
investigação da causa geradora e da
causa final da lei conduz à descoberta
do verdadeiro sentido e alcance da
norma definitiva.”17(grifamos)
E ainda ao tratar da utilização
do recurso histórico, sugere sejam
observadas algumas regras, dentre
estas uma que cai como uma luva em
mão de dono:

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 11ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1991, p. 139.
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“Se um preceito figurava no Projeto
primitivo e foi eliminado, não pode ser
deduzido, nem sequer por analogia, de
outras disposições que prevaleceram,
salvo quando a supressão se haja
verificado apenas por considerarem-no
desnecessário ou incluído implicitamente
no texto final.”18(gizamos)
A ressalva, evidentemente, não
se aplica à hipótese versada, vez que
em nenhum momento a supressão
da proibição do uso dos recursos do
FUNDEB no pagamento dos inativos
e pensionistas se verificou em função
de sua desnecessidade ou de inclusão
implícita na lei.
Frise-se, por outro lado, não se
pretender atribuir peso demasiado ao
método tido como subjetivo, tampouco
substituir a prevalência da vontade
autônoma emanada da lei pela do
legislador histórico. O objetivo é
buscar o seu verdadeiro fundamento,
vale dizer, a razão de ser da norma.
As circunstâncias que revelaram

o nascimento da lei, conjugadas com
os demais métodos interpretativos,
afastam por completo, a nosso sentir,
a hipótese de ser apontada suposta
lacuna do texto legal.
Definitivamente, não existe hiato a
ser preenchido pelo intérprete, eis que
a matéria foi exaustivamente debatida
na instância própria, tendo o Congresso
Nacional optado legitimamente por
permitir a utilização dos recursos do
Fundo no pagamento dos aposentados
e pensionistas.
De outra banda, poder-se-ia até
enveredar para o que a doutrina e a
jurisprudência do Pretório Excelso
denominam de “silêncio eloqüente”,
sendo conceituado pelo em. Ministro
MOREIRA ALVES como “o silêncio que
traduz que a hipótese contemplada é
a única a que se aplica o preceito
legal, não se admitindo, portanto, aí o
emprego da analogia.” 19.
Bastaria sustentar que a supressão
do art. 46 demonstraria a intenção

do legislador em silenciar acerca do
tratamento da matéria, tornando-o
eloqüente. Entretanto, houve
manifestação expressa do Congresso
ao serem mantidas apenas as vedações
constantes do diploma de regência.
Repise-se, mesmo sob o risco de
tornarmo-nos enfadonhos, não existe
lacuna a ser preenchida no texto
da lei, menos ainda, a intenção do
legislador em silenciar a respeito e,
tampouco, a omissão ou o simples
esquecimento em tratar da questão,
mas, sim, a efetiva deliberação das
Casas Legislativas no sentido de
autorizar o uso no dispêndio com os
aposentados e pensionistas egressos do
grupo dos profissionais da educação.
Registre-se, por oportuno, que também
não poderá se recorrer ao instituto da
analogia, porque somente “quando a lei
for omissa” 20 – evidentemente não é o
caso – caberá ao juiz decidir a questão
“de acordo com analogia, os costumes e
os princípios gerais de direito”.

5. Do piso salarial nacional

A

recente edição da Lei Federal
nº 11.738, de 16 de julho
de 2008, ao instituir o piso
salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da
educação básica, praticamente robora
a tese anteriormente debuxada quando
estende sua aplicação aos aposentados
e pensionistas.
Veja-se, no ponto, o teor do
dispositivo:
“Art. 2º ...
(...)
“§ 5º As disposições relativas ao piso
salarial de que trata esta Lei serão
aplicadas a todas as aposentadorias
e pensões dos profissionais do
magistério público da educação
básica alcançadas pelo art. 7º da
Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003, e pela
Emenda Constitucional nº 47, de 5
de julho de 2005.” (grifamos)
Recorde-se que o legislador com

poder de emenda exigiu, prudentemente,
primeiro fosse regulado por lei o
funcionamento do FUNDEB, para só
depois, num segundo momento, o
legislador ordinário definisse o piso
salarial do aludidos profissionais.
Eis a redação do comando
constitucional:
“Art. 60 ....
(...)
“III - observadas as garantias
estabelecidas nos incisos I, II,
III e IV do caput do art. 208 da
Constituição Federal e as metas de
universalização da educação básica
estabelecidas no Plano Nacional de
Educação, a lei disporá sobre:
“a) a organização dos Fundos,
a distribuição proporcional de
seus recursos, as diferenças e as
ponderações quanto ao valor anual
por aluno entre etapas e modalidades
da educação básica e tipos de
estabelecimento de ensino;

“b) a forma de cálculo do valor anual
mínimo por aluno;
“c) os percentuais máximos de
apropriação dos recursos dos Fundos
pelas diversas etapas e modalidades
da educação básica, observados
os arts. 208 e 214 da Constituição
Federal, bem como as metas do
Plano Nacional de Educação;
“d) a fiscalização e o controle dos
Fundos;
“e) prazo para fixar, em lei
específica, piso salarial profissional
nacional para os profissionais do
magistério público da educação
básica;” (grifamos)
Assim, somente quando estivessem
delimitados os possíveis destinos dos
recursos do FUNDO, em sua própria
lei, é que se poderia fixar, também
por instrumento específico, o valor
previsto na alínea “e” do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – na nova

Ob. Cit. p. 143.
Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário nº 130.552/DF. Acesso em: 11. jul. 2008.
20
Art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro.
18
19
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fórmula redacional conferida pela
Emenda Constitucional nº 53/06.
Isto porque, evidentemente, os
assuntos estão interligados, vale dizer,
a possibilidade da utilização dos
recursos do FUNDEB no pagamento de
aposentados e pensionistas certamente
contribuiu para a definição do atual
patamar mínimo salarial dos profissionais
da educação, fazendo-nos lembrar da
expressão, popularizada pelo grande
economista MILTON FRIEDMAN, There
is no such a thing as a free lunch (“Não
existe almoço de graça”)21.

Ademais, é de trivial sabença que
as alíneas, os incisos e os parágrafos não
devem ser interpretados dissociados da
cabeça do artigo, como preleciona com
invulgar clareza MARCUS JURUENA
VILLELA SOUTO:
“É prática na hermenêutica que as
normas não comportam interpretação
isolada, mas sim em consonância
com o contexto em que se situam,
sendo, pois, relevantes os princípios
da lei, bem como o condicionante
de que o parágrafo deve sempre ser
interpretado no espírito estabelecido

no caput”22.(grifamos)
Po r t a n t o , o i m b r i c a m e n t o
dos mencionados dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais
reforçam, indubitavelmente, a
intelecção deduzida quando buscamos
a integração do elemento histórico,
sedimentando, desta forma, a
exegese panorâmica no sentido da
permissividade do uso dos recursos
no pagamento dos aposentados e
pensionistas egressos do grupo dos
profissionais da educação.

6. Da conclusão

E

m face de tudo o que foi exposto,
é possível compendiar as
idéias centrais desenvolvidas
no presente trabalho nas proposições
abaixo:
i) Os FUNDOS ESPECIAIS constituem
uma forma peculiar de gestão financeira,
na qual determinada parcela reservada
de recursos é destinada à obtenção
de um fim específico estabelecido no
ordenamento jurídico.
ii) Compete à União a prerrogativa
de editar as normas gerais e aos
Estados, Distrito Federal e Municípios
suplementarem a legislação acerca
da instituição e funcionamento dos
FUNDOS ESPECIAIS, por meio da
formulação de lei complementar,
independentemente da linha de
pensamento adotada pelo intérprete
– Direito Financeiro ou Direito
Orçamentário.
iii) As mencionadas diretrizes gerais
relativas aos FUNDOS ESPECIAIS estão
disciplinadas na Lei Federal nº 4.320/64,
recepcionada pela Constituição Federal,
com status de lei complementar, e na
Lei Complementar Federal nº 101/00,
denominada de Lei de Responsabilidade
Fiscal, ou, simplesmente, LRF.
iv) A Constituição Federal não
exige a criação de FUNDO ESPECIAL
por intermédio de lei, sendo imperioso,
entretanto, a autorização pelo referido
instrumento legal. Por outro lado,
nada impede que o legislador, sponte

sua, institua a reserva dos recursos na
própria espécie normativa.
v) O Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação, designado de FUNDEB,
criado no art. 60 da ADCT, na redação
conferida pela Emenda Constitucional
nº 53, de 19 de dezembro de 2006,
tem como finalidade a manutenção
e o desenvolvimento da educação
básica e a remuneração condigna dos
trabalhadores da educação, vale dizer,
o pessoal docente e os profissionais
responsáveis pelas funções de suporte
pedagógico.
vi) Do total dos recursos do FUNDEB,
parcela nunca inferior a 60% (sessenta
por cento) será destinada ao pagamento
dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
vii) Em relação à utilização dos
demais recursos, tanto o Poder Executivo
ao editar a Medida Provisória nº 339, de
28 de dezembro de 2006, quanto o Poder
Legislativo ao apreciar o processo de
conversão na Lei Federal nº 11.494, de
20 de junho de 2007, não obstaculizaram
o seu uso para pagamento de inativos
e pensionistas egressos do grupo dos
profissionais da educação.
viii) Os debates travados na Câmara
dos Deputados, por ocasião do exame
da matéria, conduzem o intérprete no
sentido da permissividade do dispêndio,
corroborando tal assertiva a supressão

do art. 46 do Projeto de Lei de Conversão
formulado pela ilustre Relatora Deputada
Fátima Bezerra.
ix) As circunstâncias que revelaram
o nascimento da lei, conjugadas com
os demais métodos interpretativos,
afastam a hipótese da existência de
lacuna no texto legal, representando, ao
revés, uma opção legítima do Congresso
Nacional.
x) Como não houve omissão da lei,
mas, repita-se, uma efetiva deliberação
das Casas Legislativas no sentido de
autorizar o uso dos recursos do FUNDEB
com o pagamento dos aposentados e
pensionistas egressos do grupo dos
profissionais da educação, tampouco
se poderá socorrer do instituto da
analogia.
xi) A recente edição da Lei Federal
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, ao
instituir o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica,
reforça a tese anteriormente debuxada
quando estende sua aplicação aos
aposentados e pensionistas.
Por derradeiro, imprescindível
recordar a advertência do insuperável
jurisconsulto CARLOS MAXIMILIANO,
a respeito da dificuldade de interpretação
de Lei nova, naquela oportunidade o
Código Civil: “Ainda não houve tempo
de se fazer, para os aplicadores dele,
o travesseiro ilusório e cômodo da
jurisprudência.”23

Disponível no sítio http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=42429. Acesso em: 11 jul. 2008.
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo contratual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 230.
23
Ob. Cit. págs. IX e X.
21
22
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Jurisdição dos tribunais de contas
e aplicação de penalidades*
“Onde houver aplicação de dinheiro público, retirado
à bolsa do povo, às vezes com extremo sacrifício para
ele, aí deve estar presente a ação vigilante, firme e
isenta, constante e inafastável do Tribunal de Contas,
porque ele é o guardião máximo da moralidade
administrativa ou da probidade e do bom e regular
emprego daqueles recursos.”
Carlos Pinto Coelho Motta
Advogado, professor de Direito
Administrativo e consultor de entidades
privadas e públicas

Ministro Ewald Pinheiro, DOU de 28/2/85

sumário
1. Introdução: evolução histórico-constitucional da jurisdição dos Tribunais de Contas. 2. A Lei de Responsabilidade
Fiscal e a concepção atual das atribuições do Tribunal de Contas. 3. Sínteses doutrinárias sobre o momento atual dos
Tribunais de Contas e a natureza de suas decisões; dimensões do processo de contas. 4. A aplicação de penalidades pelos
Tribunais de Contas. 5. Alcance instrumental da jurisdição do Tribunal de Contas no campo das licitações e contratos.
5.1 Representação ao Tribunal de Contas por parte de licitante, contratado ou qualquer interessado. 5.2 A expedição de
medida cautelar pelo Tribunal de Contas. 5.3 Inviabilidade jurídica do controle prévio da legalidade dos editais de licitação
pelo Tribunal de Contas. 5.4 Contratos: Penalidades versus Termo de Ajuste de Gestão. 5.5 Atuação do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ: conflito ou complementaridade? 6. Questões polêmicas sobre a jurisdição dos Tribunais de Contas. 6.1.
Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça: conflito de jurisdição? 6.2. Os Tribunais de Contas podem exercer o controle da
constitucionalidade? 6.3. Os Tribunais de Contas estaduais podem reexaminar decisões fazendárias contrárias ao erário?
7. A presença interna do Ministério Público como mecanismo de fortalecimento da jurisdição dos Tribunais de Contas. 8.
Considerações finais.
1. Introdução: evolução histórico-constitucional da jurisdição dos Tribunais da Contas

O

tema que nos traz a este
evento pode ser definido
como uma breve reflexão
sobre a jurisdição dos Tribunais de
Contas no desempenho de sua missão
institucional – e, no âmbito dessa
missão, o exercício do poder-dever de
aplicação de penalidades.
Todavia, esse tema não poderia ser
desenvolvido sem a prévia consciência
da evolução histórica da jurisdição
das Cortes de Contas e seu papel

orientador e fiscalizador. Muito se
tem escrito e comentado sobre os
novos vetores da ação dos Tribunais de
Contas, que adquirem gradativamente
maior visibilidade como fatores
indispensáveis da melhoria da gestão
pública.
Um desses vetores, que teve
origem ainda na vigência de pretérita
legislação, pode ser ilustrado,
historicamente, por um significativo
trecho da conferência do Ministro

Lincoln Magalhães da Rocha no 1º
Congresso Internacional do Ministério
Público junto às Cortes de Contas,
realizado em maio de 1998 em Campo
Grande:
“O u t r a i m p o r t a n t e c r i a ç ã o
jurisprudencial foi o enunciado
sumular que se formou em torno do
art. 77, III da Constituição de 1946
e da Lei 830/49 em seu art. 34, III e
recebeu o nº 6.
Foi o fortalecimento das decisões

Este trabalho foi desenvolvido a partir do texto “Licitações e contratos: jurisdição dos Tribunais de Contas e aplicação de penalidades”, escrito
para a exposição no XI Congresso Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCOM, Goiânia, 19-21 de novembro de 2008.
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“

O retorno do
Tribunal de Contas
à atividade como
principal e exclusivo
fiscal dos gastos
públicos – não a
posteriori e sim a
priori – é um pleito
do senso comum
e do interesse
público.

”

da corte de contas através da proibição
de sua revogação ou anulação pelo
Poder Executivo, sem o assentimento
do Tribunal ‘a quo”.
O poder executivo só conseguiria
eficácia da revogação se o Tribunal de
Contas assentisse a essa decisão em
tema de aposentadoria bem como de
qualquer ato.
Nesse caso, estavam incluídos
também aqueles que se referissem a
licitações e a contratos.
Caso o Executivo não conseguisse
o aprovo da corte de controle teria de
dirigir-se ao Poder Judiciário e buscar
o desfazimento do ato impugnado.
Essa decisão também contribuiu
para o prestígio das decisões
tomadas.
Trata-se de um caso de eficácia
da norma jurídica estabelecida pela
Corte que não pode ser contrastada
por outro poder, sob pena da quebra
do princípio da harmonia entre os
poderes do Estado.
Como precedentes, citam-se os
RMS 8.657 de 06/09/91, o RMS 9.076
de 04/10/71, o RMS 8.610 de 22/01/62,
o RMS 10.454 de 20/08/62 e o RMS
9.225 de 10/11/61.”1
A matéria sobre a jurisdição
d o s Tr i b u n a i s d e C o n t a s t e m

sido trabalhada por excepcionais
publicistas. A título ilustrativo,
cabem sucintas referências à história
constitucional do tema, tratado nas
Cartas de 1946-1967, na Emenda 1
de 1969 e na de 1988.
Temos uma excelente narrativa
feita em 1984 pelo Ministro João Lyra
Filho, sobre a atuação histórica das
Cortes de Contas. O relato começa no
ano de 1964, com o pedido do então
Ministro da Justiça, Milton Campos,
para que se constituísse uma comissão
dos tribunais de contas para produzir
emendas ao texto constitucional
então vigente, com o objetivo de
combater “a corrupção que grassava
nas atividades da administração
pública.”
Os cinco membros da comissão,
presidida por Carvalho Pinto, sendo
Lyra Filho o relator, talvez ainda
guardassem um fio de esperança
na sobrevivência de alguns valores
democráticos, naqueles primórdios do
governo de exceção que, por muitos
anos, regeu os destinos do País. O
resultado dos trabalhos foi então
entregue a Milton Campos – “com o
pensamento posto na convicção de
serem urgentes consertos naquela casa
de nós todos, para o ressurgimento

da ordem financeira e coibição dos
assaltos ao Tesouro.” Entretanto, “os
desencantos levaram Milton Campos
a sair de cena; outras mãos passaram
a atuar na elaboração de um novo
Estatuto Básico. Nossa esperança
feneceu.”2
Na seqüência de seu trabalho,
Lyra Filho se insurge basicamente
contra a divisão dos controles
interno e externo, e advoga novo e
mais abrangente perfil, explicitado
constitucionalmente, para a Corte
de Contas.3
Caberia pontuar que, na
Constituição de 1946, os Tribunais
de Contas eram tratados nos arts. 75
ao 77; e já figurava, no art. 77, III, §
1º, que:
“Os contratos que, por qualquer
modo, interessem à receita ou à
despesa, só se reputarão perfeitos
depois de registrados pelo Tribunal
de Contas. A recusa do registro
suspenderá a execução do contrato
até que se pronuncie o Congresso
Nacional.”.
A reforma administrativa de 1967,
processada por Roberto Campos,
modificou tal diretriz, que se afigurava
como um obstáculo à execução
contratual. A Constituição de 1967

1
ROCHA, Lincoln Magalhães da. As Cortes Judiciariformes de Contas, Parquet Especializado e os desafios do século XXI. Palestra de Abertura do
1º Congresso Internacional do Ministério Público junto às Cortes de Contas. Campo Grande/MS, 6/5/98.
2
LYRA FILHO, João. Perspectiva e expectativa do controle público. RDA n. 156, abr./jun. 1984, p. 317-326.
3
Ibid., p. 321 e ss.
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dispensava o registro prévio dos
contratos no Tribunal de Contas. (Essa
dispensa foi mantida pela Emenda
1/69 e, bem mais tarde, confirmada
pelos arts. 70 a 75 da Carta de 1988).
Cabe menção aos Decretos-Leis 199
e 200, editados nessa época (ambos
de 25/2/67), que preconizavam a
racionalização da Administração
Pública, para afastar dois males,
segundo Campos: o “tradicionalismo”
e o “absolutismo”.4
O Decreto-lei 200/67 foi
indiscutivelmente um marco na
reforma administrativa; seu art. 75,
em redação de 1969, determinava,
aos órgãos da Administração Federal,
a prestação de informes ao Tribunal
de Contas, relativos à administração
dos créditos orçamentários, bem
como facilitar inspeções de controle
externo dos órgãos de administração
financeira, contabilidade e auditorias.
A norma preconizava a racionalização
contábil da gestão financeira (art. 76),
o cálculo de custo-benefício (art. 79)
e, notadamente, definia o conceito e
a responsabilidade do ordenador de
despesa – “toda e qualquer autoridade
de cujos atos resultarem emissão de
empenho, autorização de pagamento,
suprimento ou dispêndio de recursos
da União ou pela qual esta responda”.
Esse agente público somente poderia
“ser exonerado de sua responsabilidade
após julgadas regulares suas contas
pelo Tribunal de Contas” (art. 80).
Ficaria também sujeito à tomada
de contas realizada pelo órgão de
contabilidade e verificada pelo
órgão de auditoria interna, antes
de ser encaminhada ao Tribunal de
Contas (artigo 82 ). Estabeleciam-se

prazos para as tomadas de contas;
definiam-se as responsabilidades das
autoridades administrativas em caso
de irregularidades.
Enfim, essa norma legal, embora
tivesse ainda a forma arbitrária de
Decreto-lei, é hoje reconhecida
como um avanço na organização
administrativa brasileira e um
considerável impulso ao controle
externo.
Entretanto, as questões relativas
à jurisdição do Tribunal de Contas
continuavam sendo, notadamente nos
anos 80, acaloradamente debatidas,
tendo em vista sua inserção na
Constituição de 88. A doutrina
anterior a essa Carta contribuiu, assim,
significativamente para a questão da
formatação definitiva dos órgãos de
controle externo e quais deveriam ser
suas funções.
Nesse campo, Celso Antônio
Bandeira de Mello, em palestra
proferida no Tribunal de Contas
de São Paulo, em 1983, discorre
exemplarmente sobre os limites da
discricionariedade do administrador
público e a extensão do controle da
legitimidade dos atos.5
Também Seabra Fagundes, em
grande exemplo, acentuava:
“O controle das contas públicas,
como hoje se exerce, é puramente
formal, nada significando à legalidade
e moralidade do emprego dos recursos
públicos; o desejado controle resulta
apenas no coonestamento de tudo
quanto se faz. Os grandes negócios
duvidosos escapam ao Tribunal de
Contas e na teia do controle apenas
se embaraçam pequenos casos
individuais. Talvez valesse a pena

conferir ao tribunal, embora com
reservas, o exame da moralidade dos
contratos de administração, admitido
recurso para o Congresso.”6
Alexandre Demathey Camacho,
em 1985, publicava, em conhecido
periódico, um trabalho de significativa
repercussão, no qual expunha
contundentes críticas à jurisdição
das Cortes de Contas:
“Não é possível mais manter-se o
Tribunal de Contas como espectador
privilegiado do fato consumado. Ele
não foi criado nem constituído para
assim se situar. O posicionamento
que a sistemática constitucional
vigente lhe determinou, sob o
fundamento de que ele é um órgão
que emperra o desenvolvimento
dos negócios públicos, motivou
esse descalabro administrativo e
essa corrupção desenfreada que
compromete o Governo. O seu
retorno à atividade como principal e
exclusivo fiscal dos gastos públicos
– não a posteriori e sim a priori
– é um pleito do senso comum e do
interesse público; um imperativo
das circunstâncias que tanto
têm desgastado as conceituações
clássicas de probidade e de
austeridade governamental.”7
Cabe reconhecer que o advento
da Constituição de 88 não atendeu
a todos os críticos. Entretanto,
o art. 71 da nova Carta, com a
explicitação das competências do
Tribunal de Contas como órgão
auxiliar do Congresso Nacional
no exercício do controle externo,
teceu a indispensável estrutura
constitucional que serviria de base
para tal controle.8

CAMPOS, Roberto. A lanterna na popa – Memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994, p. 703.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Funções do Tribunal de Contas. Palestra proferida no TCSP em 3/5/83, RDP n. 72, p. 133-150.
6
Apud LYRA FILHO, João. Perspectiva ...cit., p. 317-326.
7
CAMACHO, Alexandre Demathey. Jornal do Brasil, 4/3/85, transcrito nos anais do TCU e publicado no DOU de 28/3/85.
8
“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar
de seu recebimento; II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; V - fiscalizar as contas
4
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A legislação superveniente, Lei
8.443/92, veio explicitar e detalhar
as atribuições do Tribunal de Contas
da União, buscando solidificar seu
papel institucional, como salvaguarda
dos princípios da eficiência e
economicidade no gasto público.
Nesse sentido, o Ministro Marcos
Vinícios Vilaça, do TCU, no voto
condutor do Processo 1288/98,
ao analisar a então MP 1.549
(posteriormente convertida na Lei
9.649/98), afirma:
“Concluo, pois, renovando meu
sentimento de que este Tribunal dá
mais um passo ao migrar de uma
atuação calcada no passado e no
formalismo típica da sistemática de
prestação de contas, por muitos já
definida como ‘autópsia’ da gestão
pública, em direção a uma atuação
concomitante centrada na avaliação da
eficiência e eficácia da administração

da coisa pública.”9
Nesse ponto, cumpre sistematizar
a presente exposição por meio da
doutrina de Caio Tácito, que reflete
a orientação constitucional atual
acerca do locus dos Tribunais de
Contas no aparato organizacional
estatal. O consagrado autor assinala
que a autonomia das referidas Cortes
“impõe sujeição a dois pressupostos
essenciais: o da independência do
órgão e o das prerrogativas de seus
membros.” E explicita os termos da
independência dos TCs:
“O a u x í l i o d o Tr i b u n a l d e
Contas ao controle externo afeto
ao Congresso Nacional (art. 71 da
Constituição Federal) não configura
vínculo de subordinação ou relação
de hierarquia.
Na terminologia da Constituição
de 1934, ainda válida em sua
substância, o Tribunal de Contas

é – tal como o Ministério Público
– ‘órgão de cooperação nas atividades
governamentais’.
O órgão de contas assessora o
Legislativo mediante parecer
prévio sobre as contas do Governo,
presta informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, qualquer das
suas Casas e respectivas Comissões,
promove auditorias ou inspeções nas
unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, ou
nos órgãos sujeitos à sua fiscalização
(art. 1, nºs 1, IV e VII). [...]
Se a legalidade de seus atos
fica submetida ao controle judicial
na superior preservação da ordem
jurídica – como é da índole do Estado de
Direito – a autonomia e independência
ontologicamente presentes nos Tribunais
de Contas interditam que sobre eles
possam os órgãos legislativos exercer, por
qualquer forma, o poder de polícia.”10

2. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a concepção atual das atribuições
do Tribunal de Contas

I

mporta citar, como grande marco
legislativo na trajetória do Tribunal
de Contas, a Lei Complementar
101/00 – Lei de Responsabilidade
Fiscal – que consolidou e ampliou as
atribuições institucionais do órgão,
notadamente no bloco de prescritivos
de 56 a 59.
Pelo teor dos arts. 56 e 57, as contas
prestadas recebem o parecer prévio dos
Tribunais de Contas, separadamente,
por órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, e Ministério
Público. O parecer sobre as contas

dos próprios Tribunais foi atribuído
pelo § 2.º do art. 56 à Comissão
mista permanente de Senadores e
Deputados, objeto do § 1.º do art. 166
da Constituição. É uma competência
agregada, não integrante do rol de
competências originais da Comissão.
Tem sua razão ética no princípio
da imparcialidade, que impede o
autojulgamento, instrumentalizada
pelo basilar princípio correlato da
segregação de funções, que o próprio
TCU tem lembrado em iterativas
decisões.11

A LRF reforçou as atividades
das Cortes de Contas no aspecto
preventivo, coibindo de certa forma a
síndrome do post-facto. Nesse passo,
há um efetivo incremento de tais
funções.
O teor do art. 58 da mesma LRF
encarece a importância da prestação
de contas, que deverá explicitar o
desempenho da arrecadação em
relação ao previsto, bem como deverá
destacar: as providências adotadas
no âmbito da fiscalização das receitas
e combate à sonegação; as ações de

nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados
de auditorias e inspeções realizadas; VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; IX - assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados. § 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato,
ao Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas
previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo. § 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.”
9
TCU, Proc. 1288/98, RDA n. 214, out./dez. 1998, p. 275.
10
TÁCITO, Caio. Tribunais de Contas – Independência – Tribunais de Contas dos Municípios. RDA n. 181/182, jul./dez. 1990, p. 397-401
11
Por exemplo, a propósito do art. 67 da Lei 8.666/93, vide Acórdão TCU 020/96 e Decisão 1099/2003, DOU de 9/9/02. Vide ainda GUERRA,
Evandro Martins. O controle e a Lei de Responsabilidade Fiscal. FCGP, ano 1, n. 4, abr. 2002, p. 396.
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recuperação de créditos nas instâncias
administrativa e judicial; demais
medidas para incremento das receitas
tributárias e de contribuições (vide
arts. 11, 15, 16 e 59).
Para marcar a importância do
artigo subseqüente, o 59, basta notar
que nele é enfatizada a redefinição das
atribuições dos Tribunais de Contas,
inserindo o controle preventivo na
área de gestão fiscal. Um dos exemplos
desse controle seria o acompanhamento
da consecução de metas estabelecidas
na LDO; outro, o exame dos relatórios
de execução orçamentária e
sobretudo de gestão fiscal. Todavia,
infelizmente o verdadeiro “sistema
de custos”, que permitiria a avaliação
e o acompanhamento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial,
ainda não logrou efetiva implantação
na realidade administrativa das
organizações públicas.12

A despeito disso, nos anos de vigência
da LRF, é inegável o enriquecimento
normativo e regulamentar que se tem
verificado nessa área de controle,
induzindo certamente o processo
de aprendizagem institucional.
Comprovando tal afirmativa,
bastaria citar, exemplificativamente,
a Resolução 1/2001 do Congresso
Nacional, que dispõe sobre a Comissão
Mista permanente a que se refere o § 1º
do art. 166 da Constituição Federal; e a
Resolução 142/01, do TCU, que dispõe
sobre competências atribuídas ao
Tribunal de Contas pela LC 101/00.
Ademais, as LDOs da União
têm reiterado, desde a Lei 9.995/00
até a atual, a complexificação das
competências do Tribunal de Contas,
tais como o controle dos custos das
ações, a avaliação dos resultados
dos programas governamentais, e a
indicação e fiscalização das obras e

serviços com irregularidades graves,
remetida à Comissão Mista de que
trata o art. 166, § 1º da Constituição.
O “alerta” é sem dúvida uma das
excelentes inovações introduzidas
pelo art. 59 da LRF, consignada
expressamente no § 1º. O Tribunal
de Contas tem a incumbência de
alertar os órgãos e entidades da
Administração quando se verificarem
as irregularidades e ilicitudes cujas
hipóteses estão listadas nos incisos
de I a V. Trata-se, por conseguinte,
de um ato administrativo de alerta,
bem caracterizado, que consigna
a responsabilidade do ordenador
de despesa comunicado. O TCU o
regulamentou através da Resolução
142/01, que dispõe sobre as
competências designadas pela LRF
àquela Corte. Conforme dispõe o § 3º
do art. 5º da Resolução, é expedido por
aviso da Presidência do Tribunal.

3. Sínteses doutrinárias sobre o momento atual dos Tribunais de Contas e a natureza
de suas decisões; dimensões do processo de contas

À

guisa de conclusão para o
bloco temático inicial deste
trabalho, calcado em uma
visão histórico-legislativa, cabe
alinhar sínteses doutrinárias sobre o
estágio atual da jurisdição das Cortes
de Contas e a natureza judiciariforme
de suas decisões.
Na respeitada doutrina de Jacoby
Fernandes,
“- o exercício da função de julgar
não é restrito ao poder judiciário.
Os tribunais de contas possuem
a competência constitucional de
julgar contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos. Os termos
julgamento, jurisdição e judicatura,
utilizados na Constituição brasileira
em relação aos tribunais de contas,

não podem ter outro significado
que não corresponda ao exercício
da jurisdição, o qual só é efetivo se
produzir coisa julgada;
- a melhor doutrina e jurisprudência
dos tribunais superiores admite
pacificamente que as decisões
dos tribunais de contas, quando
adotadas em decorrência de matéria
que o constituinte estabeleceu na
competência de julgar, não podem ser
revistas quanto ao mérito.”13
O eminente Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Carlos Ayres de
Brito, aborda, em monografia, o tema
do controle externo e o vínculo do
Tribunal de Contas com o regime
republicano, que exige a prestação
de contas, a qual, por sua vez, exige o
aparato orgânico-funcional do controle

externo. E aduz, com costumeira
sabedoria, que, “participando desse
aparato como peças-chave, os
Tribunais de Contas se assumem como
órgãos impeditivos do desgoverno e da
desadministração.”14
Em sua análise, atenta para
aspectos relevantes na distinção entre
as funções do Poder Judiciário e do
Tribunal de Contas:
“Em síntese, pode-se dizer que a
jurisdição é atividade-fim do Poder
Judiciário, porque, no âmbito desse
Poder, julgar é tudo. Ele existe para
prestar a jurisdição estatal e para
isso é que é forrado de competências
e atribuições. Não assim com os
Tribunais de Contas, que fazem do
julgamento um dos muitos meios ou
das muitas competências para servir à

Vide MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas concessões, permissões e parcerias. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 567.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 209.
14
BRITO, Carlos Ayres de. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. FA, ano 5, n. 47, jan. 2005, p. 4937; vide ainda BRASIL. Tribunal
de Contas da União. Perspectivas para o controle social e a transparência da Administração Pública. Brasília: TCU, Instituto Serzedelo Corrêa,
2002; CAVALCANTI, Augusto Sherman. Aspectos da competência julgadora dos Tribunais de Contas. RDA n. 137, 2004, p. 327; MOURA E
CASTRO, Flávio Régis Xavier de. Os Tribunais de Contas e sua jurisdição. RTCMG, ano XXIII, n. 1, 2005; do mesmo autor: Visão sistêmica das
leis orgânicas dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios do Brasil. Encontro Luso-Brasileiro dos Tribunais de Contas. Portugal: Estoril,
2003; LENZ, Carlos Eduardo Thompson Flores. Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. FA, ano 5, n. 53, jul. 2005, p. 5809.
12
13
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atividade-fim do controle externo. [...]
Por outro aspecto, ajunte-se que
nenhum Tribunal de Contas é tribunal
singelamente administrativo (ao
contrário do que se tem afirmado,
amiudadamente). Não pode ser um
tribunal tão-somente administrativo
um órgão cujo regime jurídico é
centralmente constitucional. É dizer:
os Tribunais de Contas têm quase todo
o seu arcabouço normativo montado
pelo próprio Poder Constituinte.
Assim, no plano de sua função,
como respeitantemente às suas
competências e atribuições e ainda
quanto ao regime jurídico dos agentes
que o formam.”15
Com propriedade, o Ministro
Augusto Sherman Cavalcanti, em
judiciosa monografia sobre os vetores
da competência julgadora dos TCs,
define, com acurado conteúdo lógico,
a tríplice dimensão do processo
de contas: a dimensão política,
consubstanciada no julgamento da
gestão; a sancionatória, consistente
na punibilidade do gestor faltoso; e
finalmente a indenizatória, ou seja, a
reparação do dano causado ao erário.
“A primeira dimensão – atinente ao
julgamento da gestão do administrador
responsável – parece-nos a mais
importante entre as três, tendo em vista
que realiza o princípio republicano de
informar ao povo de como estão sendo

“

À dimensão
indenizatória
aplicam-se as
normas gerais
regedoras da
responsabilidade
civil subjetiva.

”

utilizados – se bem ou mal – os recursos
financeiros que, em sua maioria, lhe
foram subtraídos compulsoriamente
mediante tributação.
Essa dimensão é de natureza
política, pois tende a limitar o poder
do Estado-administração na gestão dos
bens e valores públicos, evitando ou
procurando evitar os atos arbitrários.
Tanto sua natureza é política que o
julgamento pela irregularidade das
contas, em decisão irrecorrível, pode
vir a acarretar uma conseqüência
política, qual seja: a declaração,

no âmbito da Justiça Eleitoral, de
inelegibilidade do gestor faltoso, pelo
período de cinco anos. [...]
Note-se que a dimensão política do
processo é autônoma e determinante
das outras. Para que ela se realize, basta
que o processo tenha constituição e
desenvolvimento válido.
A dimensão sancionatória,
entretanto, é dependente e determinada
pela política. É dependente porque,
sem a apreciação dos atos de gestão,
não poderá haver aplicação da pena ao
administrador faltoso. É determinada
porque a punição do administrador
decorre do reconhecimento,
no julgamento, da ocorrência de
irregularidade na gestão. [...]
A terceira dimensão diz respeito
à reparação do prejuízo causado ao
erário. Tem ela natureza indenizatória,
sendo também dependente e
determinada pela dimensão política.
Exsurge ela do reconhecimento, no
julgamento das contas, da ocorrência
de dano ao erário.
À dimensão indenizatória aplicamse as normas gerais regedoras da
responsabilidade civil subjetiva.
Assim para a condenação em débito,
além da ocorrência do dano, faz-se
necessário outros dois requisitos: o
nexo de causalidade entre o dano e os
atos (ou omissão) do gestor, e ação (ou
omissão) culposa ou dolosa.”16

4. A aplicação de penalidades pelos Tribunais de Contas

P

ara o exercício do controle
da prestação de contas dos
ordenadores de despesa e,
portanto, efetivando os princípios dos
arts. 37 e 70 da Constituição Federal,
os Tribunais de Contas exercem sua
competência de fiscalizar e orientar.
A função orientadora das Cortes de
Contas insere-se no amplo esforço de

aprendizagem institucional, processo
contínuo e abrangente, a envolver
tanto os administrados quanto os
próprios servidores, no sentido do
aperfeiçoamento político- organizacional
da Administração Pública. Uma das
variáveis intervenientes nesse processo é,
precisamente, o fator sanção – pois, como
é de todos sabido, o comportamento

administrativo é freqüentemente
dissociado da palavra legal.
Po r t a n t o , c u m p r e r e m e t e r,
sinteticamente, aos textos legislativos
que autorizam o Tribunal de Contas
a aplicar penalidades. Inicialmente,
leia-se o art. 70 da Constituição
Federal, que estabelece o dever da
prestação de contas.17

BRITO, Carlos Ayres de. O regime...cit., p. 4937.
CAVALCANTI, Augusto Sherman. Aspectos da competência julgadora dos Tribunais de Contas. RDA n. 237, jul./set.2004, p. 327-339.
17
Constituição Federal, art. 70: “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)”
15
16
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Como foi visto em outro tópico deste
estudo, as diretrizes sobre o exercício da
jurisdição dos TCs encontram-se no art.
71 da Constituição. Especificamente, a
aplicação de penalidades situa-se nos
incisos VIII, IX e X, complementados
pelos parágrafos 1º, 2º e 3º.18
A jurisprudência abordou
iterativamente a aplicação de
penalidades pelos Tribunais de Contas.19
E a Lei Orgânica do TCU, Lei 8.443, de
16/7/92, reitera em seu primeiro artigo,
inciso IX, a competência dessa Corte
para “aplicar aos responsáveis” (pelas
irregularidades ou abusos apurados)
“as sanções previstas nos arts. 57 a 61
desta lei;”
Antes de especificar as sanções
cabíveis, delimita-se, no art. 8º
da mesma Lei Orgânica, o papel
da autoridade administrativa
competente, no sentido da apuração
dos fatos, tendo em vista a tomada
de contas especial pelo Tribunal.
Um elemento indispensável é a
quantificação do dano.20
O art. 55 do mesmo texto legal
busca resguardar os direitos e
garantias individuais com a previsão
do tratamento sigiloso das denúncias,
até decisão definitiva sobre a matéria.
O denunciante é protegido contra
sanções decorrentes de seu ato – “salvo
em caso de comprovada má-fé”.

As penalidades aplicáveis
encontram-se no art. 56 a 61 do
referido diploma. Tais artigos
reiteram disposições constitucionais
pertinentes, ao estebelecer que a
multa pode ser aplicada, quando o
responsável for julgado em débito,
em até cem por cento do valor
atualizado do dano causado ao erário.
Fortalecendo o sentido da dosimetria,
explicita Jacoby Fernandes o limite
máximo constitucional da aplicação
da multa:
“A Constituição Federal, porém,
fixou critério e limite máximo para
aplicação da multa em caso de dano:
há de ser proporcional à extensão
do dano causado ao erário. Logo não
pode ultrapassar de 100% do valor do
dano.”21
Outro tipo de multa – em valor
atualizado periodicamente e em
dosimetria segundo a gravidade da
infração (art. 58) – pode aplicar-se
aos responsáveis pelas seguintes
ocorrências:
“I - contas julgadas irregulares de
que não resulte débito, nos termos do
parágrafo único do art. 19 desta lei;
II - ato praticado com
grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial;

III - ato de gestão ilegítimo
ou antieconômico de que resulte
injustificado dano ao erário;
IV - não atendimento, no prazo
fixado, sem causa justificada, a
diligência do Relator ou a decisão do
Tribunal;
V - obstrução ao livre exercício das
inspeções e auditorias determinadas;
VI - sonegação de processo,
documento ou informação, em
inspeções ou auditorias realizadas
pelo Tribunal;
VII - reincidência no
descumprimento de determinação do
Tribunal.”
O débito decorrente de multa
aplicada pelo TCU nos termos do
art. 57 da Lei Orgânica do TCU,
quando pago após o seu vencimento,
admite correção monetária. Essa
multa – registre-se – não se confunde
com a multa aplicável ao gestor, ao
licitante ou ao contratado, prevista no
art. 87, II da LNL.22 Todavia, os dois
tipos de multa têm pontos comuns.
Ambos exigem o exercício prévio do
contraditório e da ampla defesa;23 e
ambos devem obedecer ao princípio
da dosimetria.24
Jacoby Fernandes recorre à análise
de Luciano Ferraz para distinguir e
classificar as multas aplicáveis:
“Coube a Luciano Ferraz vislumbrar

18
Constituição Federal, art. 71: “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete: [...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei,
que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; § 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo,
no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. § 3º - As decisões do Tribunal
de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.”
19
STF, MS 24.421, 24.423, 25.092. TCU, Acórdãos 172/2004 e 2254/2005; STJ, ROMS 17.996, BLC n. 6, 2007, p. 619.
20
Lei 8.443/92, art. 8°: “Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União,
na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. § 1° Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a
instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. § 2° A tomada de contas especial prevista no caput
deste artigo e em seu § 1° será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao erário for de
valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu regimento interno. § 3° Se
o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada
ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.”
21
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais...cit., p. 396.
22
Lei 8.666/93, art. 87:  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções: [...] II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; [...] § 1º  Se a multa aplicada for superior ao
valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
23
Art. 5º, LV da Constituição Federal, c/c a Súmula Vinculante nº 3 do STF.
24
Vide MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações...cit., p. 683-685, especificamente notas 1368-1374.
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a distinção e classificar as multas da
competência dos tribunais de contas.
Distingue a multa-coerção e
multa-sanção. A primeira ‘tenciona
obrigar os sujeitos, administradores
de recursos públicos, ao cumprimento
de obrigações públicas impostas por
lei’. E prossegue: ‘Há multas previstas
nas Leis Orgânicas e nos regimentos
internos destes órgãos que se dirigem
mesmo à punição dos infratores (multasanção)’. (NR 885: FERRAZ, Luciano.
Poder de coerção e poder de sanção
dos tribunais de contas – competência
normativa e devido processo legal.
Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 43,
n. 2, abr./jun. 2002, p. 129).
No primeiro caso, devem as leis
prever multa diária para forçar o
cumprimento imediato quando se
tratar de obrigação de fazer.”25
Além das multas, entretanto, a
referida Lei Orgânica prevê, em infrações
consideradas graves pela maioria
absoluta dos membros, o impedimento
do responsável para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança
na Administração Pública, por cinco a
oito anos (art. 60). Poderá ainda o TCU
solicitar, por intermédio do Ministério
Público, à Advocacia-Geral da União
ou, conforme o caso, aos dirigentes das

entidades que lhe sejam jurisdicionadas,
“as medidas necessárias ao arresto dos
bens dos responsáveis julgados em
débito, devendo ser ouvido quanto à
liberação dos bens arrestados e sua
restituição” (art. 61).
A explicitação detalhada de tais
penalidades figura na Resolução 155,
de 4/12/02, Regimento Interno do TCU,
especificamente arts. 214, 236, 245,
266, 270 e 271.26
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
sintetiza os tipos de penalidades que
podem ser aplicados pelos TCs: (a)
inabilitação para o cargo em comissão
(art. 60 da Lei 8.443/90); (b) declaração de
inidoneidade de empresas (art. 46 da Lei
8.443/90); e (c) multa – pena pecuniária
(arts. 57 a 61 da mesma Lei).27
Quanto à aplicação da penalidade
pecuniária, representa tipicamente a
“dimensão sancionatória” da ação dos
Tribunais de Contas e sua legalidade
é iterativamente reafirmada pela
jurisprudência.28 Doutrinariamente,
incisiva síntese foi assentada por
Ferreira Custódio:
“c) as decisões dos Tribunais de
Contas que atribuírem a qualquer agente
público responsabilidade por débito
decorrente de sua atuação como tal, em
montante determinado ou determinável,
ou que lhe apliquem penalidade

pecuniária, gozam, independentemente
de inscrição em dívida ativa, de eficácia
executiva, constituindo-se em título
executivo extrajudicial; ou, em outras
palavras, somente adquirem a eficácia
executiva as decisões que satisfaçam
os requisitos substanciais: ‘a certeza
do direito (ou seja, a determinação
da natureza deste e de seu objeto) e a
liquidez (que é o conhecimento real ou
potencial do quantum dos direitos de
crédito)’ (Dr. Cândido R. Dinamarco, op.
cit., p. 200/1).”29
Cremos que o ideal da justiça
nas contas públicas deverá ser
representado pela proporcionalidade
entre as multas aplicadas pelos TCs,
o ilícito concretamente praticado e
o valor apurado, de acordo com um
correto “sistema de custos”, consoante
previsto no art. 50, § 3º da Lei de
Responsabilidade Fiscal (embora,
como comentado, tal sistema ainda
não se encontre suficientemente
implementado na administração
financeira do País).
Outras ponderações atinentes ao
princípio da razoabilidade admitiriam
levar em consideração variáveis
intervenientes, como a boa fé do
gestor e a regularidade dos exercícios
pretéritos de gestão, incluindo os
valores corretamente movimentados.

5. Alcance instrumental da jurisdição do Tribunal de Contas no campo
das licitações e contratos

5.1 Representação ao Tribunal
de Contas por parte de licitante,
contratado ou qualquer interessado
Há muito defendemos que, no contexto

das licitações públicas, a renúncia ao
direito de impugnar os termos do edital
porventura viciado (art. 41, § 2º da Lei
8.666/93, Lei Nacional de Licitações e
Contratos), não apenas produz o efeito
de decadência do direito perante a

Administração, como também inviabiliza
a interposição do mandado de segurança,
por ausência de manifestação temporânea
do interesse de agir. No nosso entender,
trata-se de precisa aplicação do brocardo
dormientibus non sucurrit jus.30

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais...cit., p. 404.
Ainda, a título ilustrativo, entre várias normativas expedidas pelo TCU sobre o tema central deste estudo, pode-se lembrar a Instrução Normativa
57, de 27/8/08, que estabelece normas de apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas da Administração Pública Federal;
vejam-se, notadamente, os arts. 10 e 11.
27
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais...cit., p. 392-394.
28
STJ, ROMS 11.426 – MG (1999/0114955-0), Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 4/6/01.
29
CUSTÓDIO, A. J. Ferreira. Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas. RDA n. 185, jul./set. 1991, p. 63-76. Ainda quanto à análise doutrinária
sobre as funções jurisdicionais dos Tribunais de Contas, vide FERREIRA, Diogo Ribeiro. Regime jurídico da prescrição sob o enfoque do controle
de contas públicas. RTCEMG, v. 68, n. 23, jul./set. 2008, p. 35-46; COSTA JÚNIOR, Eduardo Carone. As funções jurisdicional e opinativa do
Tribunal de Contas. RTCEMG, v. 39, n. 2, abr./jun. 2001, p. 45-115; MARIZ, Fábio Deyves. Competência constitucional dos Tribunais de Contas:
uma visão geral. RTCEMG, v. 61, n. 4, out./dez. 2006, p. 73-97; MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Os Tribunais de Contas e a estrutura da contratação.
FCGP, ano 3, n. 33, set. 2004, p. 4289-4300.
30
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações ... cit., p. 481-484. Nessa linha, vide: CRISTOVAM, José Sérgio da Silva. O mandado de
25
26
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Nesse caso, qual a alternativa
disponível ao participante de
licitação que não tenha utilizado o
instrumento da impugnação e, em
face de uma ilegalidade, necessite
de uma medida heróica, rápida e
não-onerosa?
Essa medida é, exatamente, a
representação ao Tribunal de Contas.
Estatui expressamente o art. 113 da
Lei Nacional de Licitações – LNL:
“A r t . 1 1 3 .    O c o n t r o l e d a s
despesas decorrentes dos contratos
e demais instrumentos regidos por
esta Lei será feito pelo Tribunal de
Contas competente, na forma da
legislação pertinente, ficando os
órgãos interessados da Administração
responsáveis pela demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e
execução, nos termos da Constituição
e sem prejuízo do sistema de controle
interno nela previsto.
§ 1 º    Q u a l q u e r l i c i t a n t e ,
contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao
Tribunal de Contas ou aos órgãos
integrantes do sistema de controle
interno contra irregularidades na
aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
§ 2º  Os Tribunais de Contas e
os órgãos integrantes do sistema de
controle interno poderão solicitar para
exame, até o dia útil imediatamente
anterior à data de recebimento das
propostas, cópia de edital de licitação
já publicado, obrigando-se os órgãos
ou entidades da Administração
interessada à adoção de medidas
corretivas pertinentes que, em função
desse exame, lhes forem determinadas.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)”
5.2 A expedição de medida cautelar
pelo Tribunal de Contas
Diante da legitimidade e

fundamentação de tal representação,
o Tribunal de Contas poderá expedir
medida cautelar, caso haja incidência
de dano, demora de providências
corretivas ou eventual interrupção
destas pela via ordinária. Veja-se, a
propósito, o art. 276 do Regimento
Interno do TCU, Resolução 155, de
4/12/02:
“Art. 276. O Plenário, o relator,
ou, na hipótese do art. 28, inciso XVI,
o Presidente, em caso de urgência,
de fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio ou de
risco de ineficácia da decisão de
mérito, poderá, de ofício ou mediante
provocação, adotar medida cautelar,
com ou sem a prévia oitiva da
parte, determinando, entre outras
providências, a suspensão do ato ou
do procedimento impugnado, até que
o Tribunal decida sobre o mérito da
questão suscitada, nos termos do art.
45 da Lei nº 8.443, de 1992.”
Exemplificativamente, no
Processo TC 927.102/98, o eminente
Ministro Benjamin Zymler, em voto
condutor do Acórdão 137/1999,
defendeu a expedição de medida
cautelar pela Corte de Contas para
suspender procedimento licitatório
que havia confrontado o art. 17, inc.
I da LNL.31
Em outra ilustração, já mencionada
pelo Conselheiro Flávio Régis,
do TCEMG, em relatório citado
anteriormente nestas páginas, a
decisão do STF, no MS 24510/DF,
referendou definitivamente o uso da
medida cautelar pelo Tribunal de
Contas:
“Procedimento licitatório.
Impugnação. Competência do
TCU. Cautelares. Contraditório.
Ausência de instrução. 1 – Os
participantes de licitação têm direito
à fiel observância do procedimento
estabelecido na lei e podem impugnálo administrativa ou judicialmente.

Preliminar de ilegitimidade ativa
rejeitada. 2. Inexistência de direito
líquido e certo. O Tribunal de
Contas da União tem competência
para fiscalizar procedimentos de
licitação, determinar suspensão
cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e
2º da Lei nº 8.666/93), examinar
editais de licitação publicados e, nos
termos do art. 276 do seu Regimento
Interno, possui legitimidade para
a expedição de medidas cautelares
para prevenir lesão ao erário e
garantir a efetividade de suas
decisões. 3 – A decisão encontrase fundamentada nos documentos
acostados aos autos da Representação
e na legislação aplicável. 4 – Violação
do contraditório e falta de instrução
não caracterizadas. Denegada a
ordem.”32
5.3 Inviabilidade jurídica
do controle prévio da legalidade
dos editais de licitação pelo
Tribunal de Contas
Nos últimos tempos tem-se
ampliado a presença dos TCs no início
da chamada fase externa da licitação,
quando as pessoas elencadas no art.
116, § 1º da Lei 8.666/93 (qualquer
licitante, contratado ou pessoa física)
vêm eventualmente denunciar, por
representação, irregularidades na
aplicação da Lei Nacional de Licitação.
Basta acompanhar, por exemplo,
as atas do TCU, para constatar sua
acentuada e oportuna presença no
exame e decisão das denúncias e
questionamentos havidos nessa fase.
Como mencionado em tópico
anterior deste estudo, as Cortes de
Contas estão solidamente legitimadas
para suspender atos convocatórios de
licitação ilegais, bem como recomendar
o reexame de contratos, em razão do
art. 71, IV da Constituição Federal e
no poder de cautela assegurado pelo

segurança e a impugnação de concorrência pública por não licitante – Uma análise acerca da legitimidade de agir. ILC n. 111, mai. 2003, p. 421422; e a jurisprudência do TJSC, ApMS 96000893-4.
31
TCU, TC 927.102/98, Acórdão 137/1999: Tribunal de Contas. Medida cautelar. Periculum in mora. Cabe adoção no Tribunal de Contas de medida
cautelar, se houve periculum in mora na venda de imóvel por entidade autárquica. RDA n. 216, abr./jun. 1999, p. 295-300.
32
STF, MS 24.510-DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19/3/04. Vide ainda MS 26.547-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo STF n. 468,
30/5/07.
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Supremo Tribunal Federal. E é ponto
pacífico que a verificação e análise
final dos editais e seus anexos por
parte dos departamentos técnicos dos
órgãos e entidades da Administração
é condição para a validade de todo o
procedimento.
Todavia, entendemos que o
momento atual das organizações
públicas obrigaria, de fato, a um
controle mais presencial e preventivo.
O fato consumado traz, sabidamente,
um ônus maior que o trabalho
educacional consubstanciado
em auditorias preventivas e na
orientação institucional. Acerca
das irrregularidades veificadas em
editais, registre-se a afirmativa do
Conselheiro Reynaldo Sant’Anna, do
Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro:
“A única forma de impedir tais
práticas está no exame dos editais
pelos Tribunais de Contas, antes da
realização da licitação. Do contrário,
cairemos no fato consumado que,
infelizmente em nosso país, tem mais
eficácia que o direito adquirido, a coisa
julgada ou o ato jurídico perfeito.33
Em nossa opinião, essa ação
preventiva poderia e deveria ser
ampliada. Sempre entendemos
como plenamente aceitável o exame
prévio dos editais pelos Tribunais
de Contas, acompanhado de
manifestação temporânea sobre a
legalidade dos mesmos, segundo
plausível interpretação do art. 113,
§ 2º da Lei 8.666/93. Permite esse
dispositivo que os Tribunais de Contas
e órgãos de controle do sistema interno
solicitem para exame, até o dia útil
imediatamente anterior à data de

recebimento das propostas, cópias do
edital de licitação já publicado, para
adoção de medidas corretivas, se for
o caso.34
Aliás, a matéria figura na alínea b
do inciso I do art. 41 da Lei 8.443/92,
estendido o exame aos contratos
administrativos, convênios, acordos,
ajustes ou instrumentos congêneres
(vide arts. 62, § 2º, e 116 da Lei
8.666/93).
Essa tese interpretativa foi adotada
pela Deliberação 191/1995 do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro35
e, diante de ação judicial interposta,
chegou a ser acolhida pelo STJ. 36
Entretanto, a tese tem sua contraposição
doutrinária e jurisprudencial, tendo
ocasionado considerável polêmica,
hoje devidamente equacionada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Durante a realização do XXII
Congresso de Direito Administrativo,
em outubro do corrente ano em
Brasília, estando três dos Ministros do
STF (Carlos Ayres de Brito, Cármen
Lúcia Antunes Rocha e Marco Aurélio
Mello) presentes ao evento, tivemos
a produtiva experiência de assistir a
palestra do Ministro Marco Aurélio
Mello. No decurso da mesma, foi-nos
informado que a questão do exame
prévio dos editais pelo TC sofrera
recente reexame pelo STF. Aquele
egrégio Sodalício entendera que a
Deliberação do TCERJ teria, de fato,
invadido competência da esfera
legislativa privativa da União – não
cabendo, outrossim, às Cortes de
Contas, o exame prévio dos editais.
Como segue:
“Tribunal de Contas Estadual
e Controle Prévio de Licitações.

A Tu r m a p r o v e u r e c u r s o
extraordinário para conceder a
segurança impetrada em favor de
servidor público condenado, por
Tribunal de Contas estadual, ao
pagamento de multa pelo não envio
automático de cópia de edital de
concorrência para controle prévio
perante aquela Corte. Asseverou-se
que, no caso, discutia-se o avanço
de Resolução editada pelo recorrido
sobre disciplina federal relativa ao
tema, que autoriza o controle prévio
quando houver solicitação do Tribunal
de Contas para a remessa de cópia do
edital de licitação já publicado (Lei
8.666/93, art. 113, § 2º). Enfatizou-se
a competência privativa da União
para legislar sobre normas gerais de
licitação e contratação (CF, art. 22,
XXVII) e o fato de a Lei de Licitações
não impor o mencionado controle
prévio sem que exista solicitação para
a remessa do edital antes de realizada
a licitação. Considerou-se incabível,
tanto do ponto de vista lógico quanto
do ponto de vista formal, que os
Poderes Executivo e Judiciário, em
cada processo de licitação, sejam
obrigados a encaminhar, previamente,
ao Tribunal de Contas estadual,
os editais de licitação, bem como
ficar aguardando a aprovação, ou
não, da legalidade do certame.
Dessa forma, concluiu-se que a
exigência feita por atos normativos
do recorrido sobre a remessa prévia
do edital, sem qualquer solicitação,
invadiria a competência legislativa
distribuída pela Constituição, já
exercida pela Lei 8.666/93, que
não contém essa determinação. Em
conseqüência, reputou-se que a

SANT’ANNA, Reynaldo. Licitação ou ilicitação. O Globo, nov. 1991. Vide ainda LEVY, José Luiz. A suspensão imediata de atos da administração
determinada cautelarmente pelos Tribunais de Contas. ILC n. 129, nov. 2004, p. 1047.
34
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações...cit., p. 719.
35
Deliberação TCE nº 191/95, art. 1º: Para os fins do disposto no art. 39, II, e e f da Lei Complementar nº 63/90 e no art. 113, § 2º da Lei Federal
nº 8.666/93, os órgãos ou entidades da Administração Direta do Estado e dos Municípios, bem como os da Administração Indireta e Fundacional,
de todos os Poderes, compreendendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado ou pelos Municípios, como também os fundos especiais, encaminharão, por cópia, ao Tribunal de Contas, na forma
e nos prazos definidos nesta Deliberação: I – atos unilaterais: a) editais de licitação por concorrência pública. [...] Art. 2º O envio ao Tribunal de
Contas dos atos mencionados nos incs. I e II, do art. 1º se dará no prazo máximo de 5 (cinco) dias após sua publicação, nos termos da legislação
em vigor.”
36
Vide STJ, ROMS 17.996-RJ, BLC n. 6, 2007, p. 619, sobre descumprimento, pelo agente público, da remessa prévia de edital ao Tribunal de
Contas, sob alegação de inconstitucionalidade; reza a decisão: “Não é permitido a este eg. Sodalício criar um controle de inconstitucionalidade
a latere não contemplado pelo nosso ordenamento jurídico, na medida em que não se deve dar respaldo a que um agente público se negue a
cumprir preceito de lei ainda não afastado do nosso ordenamento jurídico.”
33
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penalidade imposta ao recorrente
careceria de fundamento legal. A Min.
Cármen Lúcia, embora ressaltando
não ver inconstitucionalidade em
leis estaduais que estabeleçam, por
lei específica, essa obrigatoriedade,
acompanhou o relator na conclusão,
ao entendimento de que, na espécie,
ante a falta de norma estadual
dispondo sobre tal imposição, não
haveria como se criar, por Resolução,
cominações no sentido de se multar
alguém por ter descumprido o que
não era compelido a fazer.” (grifos
nossos) 37
Tal decisão vem confirmar as
conclusivas considerações de Jacoby
Fernandes em monografia sobre o
tema:
“3ª. conclusão: O Tribunal de
Contas pode solicitar edital para
exame, mas não se exige aprovação
prévia do Tribunal de Contas para a
validade do ato.[...]
7ª. conclusão: Para os Tribunais
de Contas há uma faculdade de pedir
determinado edital para exame. Não
há previsão legal para determinar
a remessa dos editais aos Tribunais
de Contas; norma com esse teor fere
o princípio elementar de que a área
fim (no caso, licitadora) não deve
trabalhar para a área meio (no caso,
controladora). O Tribunal de Contas
pode pedir seja remetido determinado
edital, mas falece competência para
generalizar a remessa.
8ª. conclusão: O fato do Tribunal
de Contas solicitar edital para exame,
não implica a suspensão imediata do
certame. Se o Tribunal de Contas não
delibera expressamente a respeito, fica
ao prudente arbítrio da autoridade
administrativa suspender o certame
para aguardar a decisão do Tribunal
de Contas ou não.”38
Vemos, portanto, superada a tese
que dantes professávamos – ou seja,
a possibilidade de generalização do
exame prévio dos editais pelos TCs.

“

É tentar
acordar, é
tentar negociar,
consensualizar
o atingimento
dessas metas
na busca de
melhores
resultados
para a própria
sociedade.

”

Abrindo mão de nossa básica simpatia
pela tese, admitimos que, efetivamente,
não deixa de representar certa ofensa à
harmonia e independência dos Poderes,
tal como soberanamente dispõe o art.
2º da Constituição Federal.
5.4 Contratos: Penalidades versus
Termo de Ajuste de Gestão
A partir da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a Administração Pública,
através dos controles interno e externo,
volta-se cada vez mais para a melhoria
da gestão pública.
Luciano Ferraz, em tese pioneira,
comentando sobre o controle e a
efetividade da ação de governo, em
palestra de viva voz, considera que
é dentro de uma noção ampliada de
eficiência que deve ser verificado
o âmbito da prestação de serviços
públicos no Brasil. E explicita:
“Porque a Constituição nos dá
o manancial para tanto. E mais,
diz que o Tribunal de Contas
pode realizar auditorias de gestão,
auditorias operacionais para verificar
a ocorrência desses atos. Veja bem, é

necessário ter uma visão ampliada
do controle. Não é o controle que
vai detectar faltas e aplicar a sanção
àquele que não conseguiu atingir
metas, não é isso. É tentar acordar,
é tentar negociar, consensualizar o
atingimento dessas metas na busca
de melhores resultados para a própria
sociedade.”39
Em outro trabalho referente ao mesmo
modelo, o autor fundamenta o modelo
de consensualização (TAG – Termo de
Ajuste de Gestão), notadamente, nos arts.
4º, inc. VII e 71, inc. VI da Constituição
Federal; e relata sua experiência na
Controladoria do Município, bem como
a base lógica então seguida:
“A idéia fundamental subjacente
ao modelo proposto foi a alteração da
lógica dos mecanismos de controle,
que deixam de ser visualizados numa
vertente estritamente sancionatória
– visão típica do Direito concebido
como ordem de coerção –, para se
afirmar como meio de pacificação
negociada das controvérsias na ordem
interna, na conformidade do que
preceitua o Preâmbulo da Constituição
da República de 1988. [...]
É que na lógica do controlesanção não há meio termo: ou a
conduta do controlado é conforme
as regras e procedimentos ou não é:
neste último caso, deve-se penalizar
o sujeito, independentemente
das circunstâncias práticas por
ele vivenciadas na ocasião e das
conseqüências futuras, às vezes
negativas para o próprio funcionamento
da máquina administrativa.
É nesse cenário que restou
concebida a idéia de produção
de instrumentos consensuais de
controle, com o objetivo deliberado
de substituir parcialmente o controlesanção pelo controle-consenso; o
controle-repressão pelo controleimpulso.”40
No âmbito das licitações e
contratos, essa tese tem extensa

STF, RE 547.063, 7/10/08, Rel. Min. Menezes Direito, Informativo STF, disponível em www.stf.jus.br.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Controle das licitações pelo Tribunal de Contas. RDA n. 239, jan./mar. 2005, p. 95-110.
39
FERRAZ, Luciano. Tribunal de Contas – controle de serviço concedido. RDA n. 239, jan. mar. 2005, p. 439-455.
40
FERRAZ, Luciano. Controle consensual da administração pública e suspensão do processo administrativo disciplinar (SUSPAD) – A experiência
do Município de Belo Horizonte. Disponível em www.sfc.fazenda.gov.br/Eventos.
37
38

Revista TCMRJ

n. 40 - janeiro 2009

67

artigo

aplicação. Por exemplo, no sentido
de solucionar as distorções de preços
durante a execução contratual,
surgem propostas interessantes como
o chamado “ajustamento de conduta”,
que sem dúvida será brevemente
institucionalizado na letra legal. O
“Termo de Ajustamento de Conduta
Administrativa” e a “Comunicação
Espontânea de Irregularidade
Administrativa” são documentos de
compromisso a serem instituídos por
Resolução (proposta pelo Ministro do
TCU Augusto Nardes), no sentido de
acrescentar dispositivos ao Regimento
Interno do TCU. Têm ambos como
objetivo promover correções
administrativas para o atendimento
às orientações técnicas do Tribunal,
ajustando a conduta das pessoas
jurídicas em face de irregularidades
detectadas.
Os instrumentos propostos, ainda
em trâmites para aprovação, possuem o
mérito de evitar a medida radicalmente
punitiva da paralisação de obras nas
quais tenha havido detecção de
irregularidades. O ajustamento de
conduta é solução menos drástica e
igualmente eficaz.
5.5 Atuação do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ: conflito ou
complementaridade?
Uma das questões que impactam,
contemporaneamente, a jurisdição
dos Tribunais da Contas, é a expressa
competência do Conselho Nacional de
Justiça para o exame da legalidade dos
atos administrativos praticados por
membros ou órgãos do Poder Judiciário,
face à Emenda Constitucional nº 45,
de 8/12/2004.
Art. 103-B. [...]
§ 4º Compete ao Conselho o
controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do

cumprimento dos deveres funcionais
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas
pelo Estatuto da Magistratura: [...]
II - zelar pela observância do art.
37 e apreciar, de ofício ou mediante
provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo
para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da
lei, sem prejuízo da competência do
Tribunal de Contas da União;”
Essa competência, evidentemente,
inclui o exame in totum da consistência
jurídica dos atos e dos procedimentos
licitatórios, incluindo-se o processo
(fase interna ou preparatória) e o
procedimento (fase externa).
A própria legislação orçamentária da
União vem reforçar esse entendimento,
na medida em que a Lei 11.768, de
14/8/08 (LDO/09), no art. 14, estatui:
“Art. 14. Os Poderes Legislativo e
Judiciário e o Ministério Público da
União encaminharão à Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, por
meio do Sistema Integrado de Dados
Orçamentários - SIDOR, até 15 de agosto
de 2008, suas respectivas propostas
orçamentárias, para fins de consolidação
do Projeto de Lei Orçamentária de 2009,
observadas as disposições desta Lei.
§ 1º As propostas orçamentárias
dos órgãos do Poder Judiciário e
do Ministério Público da União,
encaminhadas nos termos do caput
deste artigo, deverão ser acompanhadas
de parecer do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do
Ministério Público, de que tratam os
arts. 103-B e 130-A da Constituição,
respectivamente, que constarão das
informações complementares previstas
no art. 10 desta Lei.
§ 2º Não se aplica o disposto

no § 1º deste artigo ao Supremo
Tribunal Federal e ao Ministério
Público Federal.
Ora, o Anexo III da vigente LDO,
ao explicitar uma longa relação
de informações complementares ao
Projeto de Lei Orçamentária 2008, no
seu item XXXIV, exige “demonstrativo
com a relação dos projetos de grande
vulto, conforme definidos no art. 10
da Lei no 11.653, 7 de abril de 2008”, e
explicita detalhadamente qual deverá
ser o conteúdo desse demonstrativo.41
Destaque-se a obrigatória demonstração
de que o custo global de obras e serviços,
executados com recursos dos orçamentos
da União, corresponda a custos unitários
de insumos ou serviços “iguais ou menores
que a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil (SINAPI),
mantido e divulgado, na internet, pela
Caixa Econômica Federal” (art. 109 da
mesma Lei).42
É evidente a preocupação
orçamentária e do cumprimento de
metas da LRF nos citados textos, além
da demonstração de que a possível
contratação não lesará ao Tesouro, se
atende às regras de disciplina fiscal.
Fica, portanto, evidenciado que o
CNJ toma conhecimento prévio dos
projetos de grande vulto (art. 14, § 1º
Lei 11.768/08 c/c art. 10 Lei 11.653/08),
que certamente dependem de licitação
e contratação. Ora, o referido exame
prévio inclui a verificação da legislação
de regência, exemplificativamente Lei
8.666/93, LC 101/00, Lei 4.320/64,
PPA, LDO, LOA etc.
Ilustrando cabalmente o exercício
regular da competência do CNJ,
cite-se o judicioso voto do eminente
Conselheiro Altino Pedroso Santos,
que redirecionou questão relativa aos
depósitos judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.43
A decisão do CNJ, no referido caso

41
Lei 11.76808, Anexo III, item XXXIV: “a) especificação do objeto da etapa ou da obra, identificando o respectivo subtítulo orçamentário; b)
estágio em que se encontra; c) valor total do projeto; d) cronograma físico-financeiro para sua conclusão; e) etapas a serem executadas com as
dotações consignadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2009 e estimativas para os exercícios de 2010 e 2011; f) demonstração de que os custos
da obra atendem ao disposto no art. 109 desta Lei;”
42
Vide TCU, Acórdãos 1736/2007 e 2215/2008.
43
Procedimento de Controle Administrativo nº 2008.20.00.000248-8. “Depósitos judiciais. Contas. Administração. Obrigatoriedade de licitação. Preferência
das instituições bancárias oficiais. 1. A administração de contas de depósitos judiciais constitui prestação de serviços por instituição financeira e sua
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do TJMG, serve de precípuo exemplo
da faixa de atuação reservada a
esse Conselho, que não discute
a atribuição do TC e tampouco a
contesta, mas exerce o seu papel em

tempo próprio, dando efetividade ao
art. 37, XXI da CF.
A missão institucional do CNJ
utiliza, pois, mecanismos próprios
de “aperfeiçoamento da máquina

administrativa” que de forma
alguma excluem a competência
das Cortes de Contas, mas mantêm
com estas uma saudável relação de
complementaridade.

6. Questões polêmicas sobre a jurisdição dos Tribunais de Contas

6.1 Tribunal de Contas e Tribunal
de Justiça: conflito de jurisdição?
Trazendo as considerações teóricas
para o chão da realidade administrativa
brasileira, temos presenciado,
concretamente, alguns desencontros
decisórios entre a instância do controle
externo e a instância judiciária.
Ilustramos essa afirmativa
com um exemplo ocorrido entre o
Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e o Tribunal de Justiça
do mesmo Estado. Na Representação
692915,44 o Conselheiro do TCEMG,
Flávio Régis de Moura e Castro,
relata uma situação factual de
suspensão de um certame licitatório,
em que o Poder Judiciário concedera
liminar para o prosseguimento do
certame. Em sua fundamentação,
discorre sobre a jurisdição do
Tribunal de Contas:
“O fundamento do pedido de
reconsideração cinge-se ao fato de
o Poder Judiciário já ter refutado,
na decisão que concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento,
a irregularidade que motivou a
concessão da medida liminar de
suspensão do certame.
Sobre esse aspecto, em que pese
a manifestação judicial favorável
ao prosseguimento da licitação, tal
fato por si só não basta para afastar
a determinação desta Corte, pois a
jurisdição sobre a matéria pertence ao

Tribunal de Contas.”
O eminente Relator pontifica que,
ao contrário do que se subentende
nas razões recursais, há equívoco no
senso comum de que a ‘jurisdictio’
é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário. Citando Seabra Fagundes,
faz referência à atribuição expressa,
pela Constituição de 88, do poder
jurisdicional à Corte de Contas da
União (art. 73), “cuja aplicação
abarca os Tribunais de Contas
estaduais, por força do princípio
da simetria concêntrica contido no
art. 75 da Lei Maior.” E prossegue,
citando Carlos Ayres de Brito, em
palestra de 1991:
“O Tribunal de Contas cuida de
controlar e fiscalizar – a Constituição
usa essa expressão várias vezes
– e de verificar a legalidade e a
irregularidade (legalidade das
despesas e regularidade das contas).
Vejam que dimensão normativa.
Controlar é julgar, é avaliar, é emitir
juízo de valor para decidir. E fiscalizar
é apreciar, é investigar. Fiscalizar,
investigar, diligenciar, inspecionar,
vistoriar, então o Tribunal de Contas
fiscaliza para controlar, e controle já
é julgamento. E o Tribunal de Contas,
tal como o Poder Judiciário, julga. E
naquela matéria de sua competência
o mérito não pode ser revisto pelo
Poder Judiciário.
A Constituição aquinhoa o
Tribunal de Contas com competências
que não são do Congresso Nacional

e com competências que não são do
Poder Judiciário. O Poder Judiciário
tem a força da resivibilidade das
decisões do Tribunal de Contas,
porém, num plano meramente formal,
para saber se o devido processo
legal foi observado, se direitos e
garantias individuais foram ou não
respeitadas. Porém, o mérito da
decisão, o controle, que é próprio do
Tribunal de Contas [...] é insindicável
pelo Poder Judiciário.”45
Na seqüência de seu relatório, o
Conselheiro cita a lição de Pontes de
Miranda: “muito extravagante seria
que, tendo a União o seu Tribunal de
Contas, com atribuição explícita de
julgar as contas dos responsáveis por
dinheiros ou bens públicos, tivesse de
subordinar tais contas a outros juízes
locais”. E ilustra tal lição com decisão
do STF, que, ainda na vigência da Carta
anterior, já reconhecia a competência
e a jurisdição do Tribunal de Contas.46
Aduz, ainda, decisão mais recente
do mesmo STF, relativa à matéria
licitatória:
“[...] cabe à Corte de Contas
o exame de editais de licitação
publicados, o que se concilia com
a sua competência de assinar prazo
para que o órgão ou a entidade adote
as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada a
ilegalidade.
[...] por outro lado, se a Corte
de Contas tem legitimidade para
determinar que os órgãos ou entidades

concessão pelo Poder Judiciário há de ser precedida de licitação, diante do disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e na Lei nº 8.666/93.
2. Nos termos do artigo 666, inciso I, do Código de Processo Civil e leis correlatas, os depósitos judiciais devem, preferencialmente, como regra, ser
realizados em estabelecimento de crédito oficial, admitindo-se que o sejam em estabelecimento de crédito privado apenas na hipótese de inexistência
daquele na localidade da sede do Poder Judiciário. 3. Procedimento de Controle Administrativo de que se conhece e se julga procedente.”
44
TCEMG, Segunda Câmara, Representação 692915, Ata da 1ª. Sessão Ordinária em 1/3/05, DOE de 5/5/05.
45
BRITO, Carlos Ayres de. Palestra proferida no Encontro Nacional de Conselheiros de Tribunais de Contas, Rio de Janeiro, 30/3/01, citado no
Relatório da Representação 692915 do TCEMG.
46
STF, Pleno, MS 7280, Rel Henrique D’Ávila, publicado em 17/9/62, p. 460, Ement V. 430-01, p. 99, RTJ v. 14-1, p. 96, citado no Relatório da
Representação 692915 do TCEMG.
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“

O Poder Judiciário
tem a força da
resivibilidade das
decisões do Tribunal
de Contas, porém,
num plano meramente
formal, o mérito da
decisão, o controle,
que é próprio do
Tribunal de Contas [...]
é insindicável.

”

da administração adotem as medidas
necessárias ao exato cumprimento da
lei, com maior propriedade possui
legitimidade para a expedição de
medidas cautelares como a ora
impugnada, a fim de prevenir a
ocorrência de lesão ao erário ou a
direito alheio, bem como garantir a
efetividade das suas decisões.”47
O capcioso caso mereceu a seguinte
conclusão:
“Pelo exposto, em resposta
unicamente ao apelo de reconsideração,
entendo que não basta a decisão
provisória proferida na via judicial
para conferir a pretendida regularidade
aos pontos inquinados do edital, cuja
determinação de modificação para
atendimento ao exato cumprimento da
lei será decidida em julgamento final
nos termos do inciso IX do art. 71 da
Constituição Federal.”48
6.2 Os Tribunais de Contas
podem exercer o controle da
constitucionalidade?

Outra postulação que causa certa
polêmica, relativa ao exercício da
jurisdição dos Tribunais de Contas,

é o cumprimento da Súmula 347 do
Supremo Tribunal Federal:
“O Tribunal de Contas, no exercício
de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos
do poder público.”
Essa Súmula teve importantes
repercussões. Quando o Tribunal de
Contas declarou inconstitucionais
dois textos reguladores da Petrobrás
– o art. 67 da Lei 9.478/97 e o Decreto
2.745/98 – obrigando aquela estatal
a cumprir as formalidades da Lei
8.666/93, o Ministro Gilmar Mendes,
em medida cautelar em mandado de
segurança, suspendeu a decisão do
TCU, conforme o trecho seguinte:
“Não me impressiona o teor da
Súmula nº 347 desta Corte, segundo
o qual ‘o Tribunal de Contas, no
exercício de suas atribuições, pode
apreciar a constitucionalidade das
leis e dos atos do Poder Público’. A
referida regra sumular foi aprovada na
Sessão Plenária de 13.12.1963, num
contexto constitucional totalmente
diferente do atual. Até o advento da
Emenda Constitucional n° 16, de 1965,
que introduziu em nosso sistema o
controle abstrato de normas, admitia-

se como legítima a recusa, por parte de
órgãos não-jurisdicionais, à aplicação
da lei considerada inconstitucional.
No entanto, é preciso levar em conta
que o texto constitucional de 1988
introduziu uma mudança radical
no nosso sistema de controle de
constitucionalidade. Em escritos
doutrinários, tenho enfatizado que
a ampla legitimação conferida ao
controle abstrato, com a inevitável
possibilidade de se submeter qualquer
questão constitucional ao Supremo
Tribunal Federal, operou uma mudança
substancial no modelo de controle de
constitucionalidade até então vigente
no Brasil. Parece quase intuitivo que,
ao ampliar, de forma significativa, o
círculo de entes e órgãos legitimados a
provocar o Supremo Tribunal Federal,
no processo de controle abstrato
de normas, acabou o constituinte
por restringir, de maneira radical,
a amplitude do controle difuso de
constitucionalidade. A amplitude
do direito de propositura faz com
que até mesmo pleitos tipicamente
individuais sejam submetidos ao
Supremo Tribunal Federal mediante
ação direta de inconstitucionalidade.

STF, Rel Ministra Ellen Gracie, citado no Relatório da Representação 692915 do TCEMG.
Idem, TCEMG, Segunda Câmara, Representação 692915, DOE de 5/5/05. Por outro lado, a Sexta Turma do STJ rejeitou embargos de declaração
no RMS 19240, ajuizados pelo TCERJ, concluindo que os TCs não têm legitimidade para recorrer das decisões judiciais que reformem suas
decisões administrativas.
47
48
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Assim, o processo de controle abstrato
de normas cumpre entre nós uma
dupla função: atua tanto como
instrumento de defesa da ordem
objetiva, quanto como instrumento
de defesa de posições subjetivas.
Assim, a própria evolução do sistema
de controle de constitucionalidade
no Brasil, verificada desde então,
está a demonstrar a necessidade de
se reavaliar a subsistência da Súmula
347 em face da ordem constitucional
instaurada com a Constituição de
1988. A urgência da pretensão cautelar
também parece clara, diante das
conseqüências de ordem econômica
e política que serão suportadas pela
impetrante caso tenha que cumprir
imediatamente a decisão atacada. Tais
fatores estão a indicar a necessidade
da suspensão cautelar da decisão
proferida pelo TCU, até o julgamento
final deste mandado de segurança. Ante
o exposto, defiro o pedido de medida
liminar, para suspender os efeitos da
decisão proferida pelo Tribunal de
Contas da União (Acórdão n° 39/2006)
no processo TC n° 008.210/2004-7
(Relatório de Auditoria). Comuniquese, com urgência. Requisitem-se
informações ao Tribunal de Contas
da União e à Advocacia-Geral da
União. Após, dê-se vista dos autos
à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. Brasília, 22 de março de
2006.”49
A doutrina, em consonância com a
jurisprudência citada, manifesta-se, na
pena de Luciano Chaves de Farias:
“É inquestionável, portanto, que
aos Tribunais de Contas não compete
a declaração de inconstitucionalidade

de lei, competência essa restrita aos
órgãos do Poder Judiciário. O que lhes
assegura a ordem jurídica, no controle
dos gastos públicos, é a inaplicabilidade
de lei que afronta a Constituição, pois
há de se distinguir entre declaração de
inconstitucionalidade e não-aplicação
de leis inconstitucionais.”50
Há que perfilhar tal afirmativa,
porquanto as Cortes de Contas, no
exercício de sua jurisdição prevista
no art. 71 da Constituição, como
guardiãs do patrimônio público e como
vigilantes atentas do “desgoverno”,
não se permitiriam certamente aplicar
norma legal que ofendesse a letra
constitucional e os princípios inscritos
nos arts. 37 e 70 da Lei Maior.
Temos que, enquanto não for
julgado o mérito do citado MS 25.888,
prevalecerá inquestionavelmente a
liminar concedida pelo Ministro Gilmar
Mendes, supre-transcrita em parte.
Não podemos deixar de lembrar,
a propósito, a conhecida assertiva da
Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha:
“Não diz a constitucionalidade
quem quer, mas quem pode. Este
‘poder-competência’, por ser garantia
da Constituição e segurança do direito
à constitucionalidade, é afirmado pela
própria norma magna, que não deixa
o instrumento de controle diluído,
pena de deixar a Constituição ser
interpretada e aplicada segundo
os entendimentos mais variados,
inclusive simultaneamente, sempre
em detrimento dos indivíduos, que
não teriam a segurança que as leis
oferecem. Nem se afirme que o Estado
deve cumprir a lei. Todos devem,
inclusive os particulares.”51

6.3 Os Tribunais de Contas
estaduais podem reexaminar
decisões fazendárias contrárias
ao erário?
A indagação em epígrafe era
periodicamente levantada em núcleos
jurídico-administrativos estaduais,
assumindo diferentes soluções caso
a caso. Tomou forma afirmativa na
Constituição do Estado do Paraná,
em seu art. 78, § 3º. E o Supremo
Tribunal Federal, em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, na relatoria do
Ministro Eros Grau, soube colocar um
ponto de equilíbrio em uma concepção
talvez exacerbada do âmbito de atuação
das Cortes estaduais. Como segue:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 78, § 3º da
Constituição do Estado do Paraná.
Possibilidade de reexame, pelo
Tribunal de Contas Estadual, das
decisões fazendárias de última
instância contrárias ao erário. Violação
do disposto no artigo 2º e no artigo 70
da Constituição do Brasil.
1. A Constituição do Brasil –
artigo 70 – estabelece que compete
ao Tribunal de Contas auxiliar o
Legislativo na função de fiscalização
a ele designada. Precedentes.
2. Não cabe ao Poder Legislativo
apreciar recursos interpostos contra
decisões tomadas em processos
administrativos nos quais se discuta
questão tributária.
3. Ação direta julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade
do § 3º do artigo 78 da Constituição
do Estado do Paraná.”52

7. A presença interna do Ministério Público como mecanismo de fortalecimento da
jurisdição dos Tribunais da Contas

A

indispensável independência
d o c o n t r o l e ex t e r n o d a
Administração foi abordada

por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes em
apreciado artigo no Correio Braziliense,
no qual defendeu a presença dos

representantes do Ministério Público
junto às Cortes de Contas. À natural
indagação sobre o risco de tal presença

STF, MS 25.888 MC / DF, Decisão do Ministro Relator - Monocrática, Rel . Min. Gilmar Mendes, Julg. 22/03/2006, DJ 29/03/2006.
FARIAS, Luciano Chaves de. O poder dos Tribunais de Contas de examinar a constitucionalidade das leis e normas. BDA n. 10, 2006, p. 11371144. Vide ainda: BOGONI, Flávia. Os Tribunais de Contas e o controle de constitucionalidade: ponderações acerca da Súmula 347 do STF. FA,
ano 8, n. 91, set. 2008, p. 61-72.
51
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e constitucionalidade. Belo Horizonte: Lê, 1991, p. 120.
52
ADI 523-5/ PR, Rel. Min. Eros Grau, DOU de 3/11/08.
49
50
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“desnaturar o controle” e prejudicar a
isenção, o renomado autor responde com
a citação de Carlos Ayres de Brito:
“Em consonância com essas
considerações, registra o eminente
professor de Direito Administrativo e
Constitucional, Carlos Ayres de Brito,
‘é que podemos compreender porque
a Magna Lei enuncia que o Ministério
Público comum atua junto ao Judiciário
(‘Juízes e Tribunais’), como órgão
externo a esse Poder, cumprindo
uma função que não é materialmente
judicante, ao contrário do Ministério
Público especial, que não oficia ao lado
do Tribunal de Contas, mas dentro dele,
compondo-lhe a intimidade estrutural,
porque o ofício que lhe incumbe é tão
materialmente fiscalizatório, ou de
controle, quanto à global atribuição do
Colégio de Contas’.
Se já há um século a função do
Ministério público junto aos Tribunais
de Contas não poderia ser desempenhada
pelo Ministério Público ordinário, razões
maiores, hodiernamente, reforçam a
existência desse órgão autônomo, com
quadro próprio.”53
E prossegue enfatizando que,
“além da especialização e celeridade
apontadas, o novo ordenamento
jurídico-constitucional outorgou, ao
Ministério Público que atua junto à
Justiça, novos atributos, muitos deles
resultantes de árdua conquista.”
Analisa suas “prerrogativas-deveres”
estabelecidos nos arts. 129 e 130 da
Carta Magna; e registra a resultante
harmonia, a intercomplementaridade
e a sinergia obtidas com essa
colaboração. Assinala, outrossim, que
“a relação entre o Corpo Deliberativo e
o Ministério Público completará cem
anos, e do seu amadurecido convívio
muito tem lucrado a Pátria.”54
Cabe aduzir a conclusiva
observação de Bruno Alves de Brito:
“Fato é que um ministério público

exclusivo do Tribunal de Contas,
com maior isenção, permite, às
colendas cortes, bom, leal e correto
desempenho de suas atribuições,
essencialmente técnicas, imunes a
critérios políticos, consolidando-se,
desta forma, o Ministério Público
junto aos tribunais de contas como
instituição essencial à estrutura do
Estado contemporâneo.”55
A magistral conferência do Prof.
José dos Santos Carvalho Filho na
abertura do XI Congresso Nacional
do Ministério Público de Contas
– AMPCOM, (Goiânia, 19-21 de
novembro de 2008) despertou
instigantes reflexões a propósito
da realidade atual dos Tribunais
de Contas e a presença interna dos
Ministérios Públicos de Contas.
A primeira reflexão é no sentido
de conferir efetividade institucional
às assertivas do emérito Professor José
Afonso da Silva:
“Entendo que os princípios
fundamentais que regem o Ministério
Público em geral se aplicam também
ao Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas. É verdade que
essa aplicação não é automática.
Mas é lícito, segundo me parece, às
Constituições dos Estados e mesmo
às Leis Complementares orgânicas do
Ministério Público, ou mesmo uma
lei ordinária específica, definir-lhes
o regime orgânico e administrativo,
incluindo a autonomia funcional e
administrativa. Se a Constituição
Federal não lhes deu expressamente
essas prerrogativas, também não as
proibiu. Ao contrário, o sentido que
ela deu ao Ministério Público em
geral comporta reconhecer que ela
o admite. Por isso mesmo pareceme, com a devida vênia, incorreto o
julgamento de inconstitucionalidade
da cláusula do § 5º do art. 35 da
Constituição do Estado de Tocantins

que reconhecia, ao Ministério Público
junto ao seu Tribunal de Contas, a
autonomia funcional e administrativa
que a mesma Constituição confere ao
Ministério em geral.”56
A segunda reflexão iria mais longe,
na senda aberta pela precedente.
Adotada a linha de autonomia funcional
e administrativa do Ministério Público
de Contas, tratar-se-ia então, dado esse
parâmetro, de ampliar a autonomia
das próprias Cortes de Contas.
Mais uma vez, na esteira dessa
postulação, teríamos a terceira
reflexão: é no sentido de dar prioridade
ao aperfeiçoamento da legislação
nacional e processual de todos os
Tribunais de Contas – tanto sob o
prisma da necessária “organicidade”,
deferindo as competências, os direitos
e as garantias de seus membros,
quanto sob o ângulo da forma de atuar.
Nessa linha, a judiciosa advertência
do Conselheiro Thiers Vianna
Montebello, Conselheiro-Presidente
do TCMRJ, é que a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União deverá
“servir de paradigma para as demais
Cortes existentes no País.”57
E a quarta e última reflexão
prosseguiria a proposta de criação
do Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas, a partir dos modelos do
CNJ (art. 103-B e seus parágrafos da
Constituição Federal, Emenda 45/04)
e do Conselho Nacional do Ministério
Público (art. 130-A e seus parágrafos,
Emenda 45/04).
O Conselho em perspectiva
contaria, logicamente, com
a indispensável presença de
representantes do Ministério Público
junto às Cortes de Contas; e viria,
certamente, preencher a letargia
que determinou, até o momento,
a ausência de regulamentação e
implantação do Conselho de Gestão
Fiscal (art. 67 da LRF).

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Correio Braziliense, 14/9/92, p. 3.
Ibid., p. 3. Vide ainda PEREIRA, Cláudia Fernandes de Oliveira (Org.). Controle externo - Temas polêmicos na visão do Ministério Público de
Contas. Belo Horizonte; Fórum, 2008, p. 11.
55
BRITO, Bruno Alves de. O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas: um Ministério Público especial. RTCEMG, Belo Horizonte, v. 61,
n. 4, out./ dez. 2006, p. 99-127.
56
SILVA, José Afonso da. O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. In: PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira (Org.). Controle externo
– Temas polêmicos na visão do Ministério Público de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 36.
57
MONTEBELLO, Thiers Vianna. Cortes de Contas – Pela uniformização de suas normas fundamentais. Revista TCMRJ, n. 23, dez. 2002, p. 3.
53
54

72

janeiro 2009 - n. 40

Revista TCMRJ

“

Os órgãos de contas alcançaram indubitavelmente sua
maturidade e máxima prestância deixando de ser apenas órgãos
de Estado para serem órgãos da sociedade no Estado.

Lembramos, com reverência,
magistral palestra do insigne Miguel
Seabra Fagundes, feita no V Congresso
Brasileiro de Direito Administrativo,
realizado em Belo Horizonte, entre 17
a 21 de agosto de 1986:
“Temos que um dos caminhos mais

fecundos a adotar para o aperfeiçoamento
da máquina administrativa,
subtraindo-a à discricionariedade e
mesmo arbítrio, da vontade pessoal
dos titulares maiores (Presidente da
República, Governadores, Prefeitos,
Ministros e Secretários de Estado,

”

além doutros), tão freqüentemente
caracterizando o comportamento dos
agentes no quotidiano da administração
brasileira, é a instituição de conselhos
deliberativos, dos quais fiquem a
depender medidas vitais para a
coletividade.”58

8. Considerações finais

N

os dias correntes, a doutrina
do direito administrativo
contemporâneo rende o
devido louvor à essencialidade das
decisões das Cortes de Contas.
Muitos autores, com pena de ouro,
fizeram justiça à ampla dimensão
do acervo contributivo dos TCs e à
solidez de seus subsídios ao Poder
Judiciário e às mais decisivas questões
de Estado.1

A exemplo, Diogo de Figueiredo
Moreira Neto focalizou, com
pr opr ie da de , os a va nç os e a s
verdadeiras “mutações” que se têm
processado nos órgãos de controle
externo, sintetizando:
“Em suma... os órgãos de contas
alcançaram indubitavelmente sua
maturidade e máxima prestância
deixando de ser apenas órgãos de
Estado para serem órgãos da sociedade

no Estado, pois a ela servem não
apenas indiretamente, no exercício de
suas funções de controle externo, em
auxílio da totalidade dos entes e dos
órgãos conformadores do aparelho do
Estado, como diretamente à sociedade,
por sua acrescida e nobre função de
canal de controle social, o que os
situa como órgãos de vanguarda dos
Estados policráticos e democráticos
que adentram o século XXI.”2

FAGUNDES, M. Seabra. O Direito Administrativo na futura Constituição. Palestra proferida no V Congresso Brasileiro de Direito Administrativo,
realizado em Belo Horizonte entre 17 e 21 de agosto de 1986. Registre-se que o texto está retificado pelo autor em 15 de julho de 1987 em carta
dirigida ao signatário para que guarde para sempre.
59
Essa afirmativa é fortalecida pela monografia do Ministro Benjamin Zymler: A visão dos Tribunais de Contas sobre os contratos administrativos.
FCGP, ano 3, n. 30, jun. 2004, p. 3863-3878.
60
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O parlamento e a sociedade como destinatários do trabalho dos Tribunais de Contas. In: SOUSA, Alfredo
José de, et al.. O novo Tribunal de Contas – Órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 85-86.
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Julgamentos das cortes de contas
não podem ser tipificados como
“crime de hermenêutica”

Mauro Roberto Gomes de Mattos
Advogado especialista em Direito Administrativo
Vice-Presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público - IDAP

A

fiscalização contábil,
financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial
dos entes de direito público da
Administração direta e indireta,
quanto a legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas é
exercida pelos Membros integrantes
dos Tribunais de Contas.
Para exercer o seu relevante mister
com eficiência, imparcialidade e
independência, os Membros dos
Tribunais de Contas são destinatários
de garantias e prerrogativas previstas
na Constituição Federal e em Lei, não
como regalia ou benesse, mas para
tornar eficaz a ausência de influência
externa de Membros integrantes de
outros Poderes da República.
Nesse sentido, aplicam-se aos
Conselheiros dos Tribunais de Contas,
no que couber os dispositivos contidos
na Lei Complementar nº 35, de
12/03/1979 (LOMAN).
Em sendo assim, mesmo os Membros
integrantes das Cortes de Contas
proferindo decisões administrativas,

em face da importância das matérias
submetidas aos seus julgamentos,
elas devem ser acatadas pelo poder
público, pois são vinculantes quanto
à economicidade e legitimidade dos
gastos públicos.
Nesse contexto, havendo
concordância ou não das partes, do
Órgão do Ministério Público Estadual
ou Federal, da opinião pública e etc.,
com o entendimento técnico jurídico
do Conselheiro do Tribunal de Contas
quando ele julga matéria de sua
competência, o mesmo possui para tal,
independência e imparcialidade como
garantias indispensáveis ao exercício
de suas relevantes funções.
Sendo que a independência
funcional sub oculis faz com que
o Conselheiro somente leve em
consideração sua convicção técnicojurídica, sem sofrer pressões externas
ao proferir suas decisões nos processos
que a ele estão afetos, de quem quer
que seja.
Po r t a n t o , a l e g i t i m i d a d e
democrática dos Tribunais de Contas
baseia-se na aceitação, respeito e

cumprimento de suas decisões pelos
demais Poderes por eles fiscalizados
e principalmente pela opinião
pública, razão pela qual todos os seus
julgamentos devem ser fundamentados
e públicos.
Por esse motivo é que o disposto
no artigo 41 1 da LC nº 35/79,
aplicado também aos Conselheiros
das Cortes de Contas, confere
imunidade aos julgadores, que não
podem ser punidos pelas opiniões
que manifestarem ou pelo teor das
decisões proferidas nos processos de
suas competências, atribuindo-lhes
autonomia intelectual.
A decisão judicial inerente
aos Membros integrantes do
Poder Judiciário, ou o julgamento
administrativo proferido pelos
Conselheiros dos Tribunais de Contas,
em virtude da aplicação do referido
artigo 41 da LOMAN, não configuram
provas de qualquer irregularidade
funcional, não podendo ser erigidas
à categoria de “corpo de delito”, sob
pena de criar-se a inusitada infração
de hermenêutica que, segundo a lição

Art. 41, da LOMAN: “Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões
que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.”

1
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“

Não acredito
na jurisdição a
não ser a partir da
liberdade – e da
espontaneidade –
do órgão julgador.

”

do Ministro Sepúlveda Pertence2, é
repelida pela ordem jurídica vigente,
como se infere: “(...) a decisão judicial
não é prova senão do seu próprio teor
e não pode, em si mesma, ser tratada
como ‘corpo de delito’, sob pena de
aceitar-se a existência de ‘crime de
hermenêutica’, que a ordem jurídica
repele.” –[Aspas no original]Apesar do citado julgado do STF
se referir apenas às decisões judiciais,
se inserem nesse contexto também as
decisões dos Tribunais de Contas, por
serem os Membros das aludidas Cortes
destinatários das mesmas garantias e
prerrogativas dos Magistrados (arts.
73, § 3º e 75, da CF).
Se as decisões judiciais (Poder
Judiciário) ou as administrativas
(Tribunais de Contas), quando
hostilizadas, não podem se caracterizar
como infrações disciplinares ou
criminais, até por inexistência de
um tipo legal que assim preveja,
muito menos poderão ser tidas como
ímprobas (Lei nº 8.429/92), pois se
foram certas ou erradas, na visão de
seus críticos, são resultantes da livre
convicção jurídica de seus prolatores,
que possuem a devida imunidade para

proferi-las, por serem independentes
e imparciais, não podendo sofrer
quaisquer tipo de pressões externas,
a fim de exteriorizarem os princípios
mais lídimos de direito e de justiça.
Nesse diapasão, o Ministro Marco
Aurélio3, em voto proferido, citando
posicionamento do falecido juiz do
Estado do Rio de Janeiro, Eliézer
Rosa, assim adunou sobre a justiça: “A
Justiça é obra do homem – dizia Eliézer
Rosa – grande juiz do Rio de Janeiro –
e, por isso mesmo, é sempre passível
de falha. A justiça não é obra da
máquina. Não acredito na jurisdição
a não ser a partir da liberdade – e da
espontaneidade – do órgão julgador.
Os predicados da magistratura
objetivam viabilizá-la. Sabemos que
a interpretação é um ato subjetivo, é
um ato de vontade implementado a
partir da dogmática.”
Logo, de início, como regra,
não se admite que se possa, a
margem da disciplina processual
de regência, a partir de interpretações ou elocubrações, chegar à
persecução criminal utilizando-se,
como fundamento, julgamentos de
Conselheiros da Corte de Contas ou

em face do ato jurisdicional.
Destarte, se constata que tanto
o Magistrado como o Conselheiro
do Tribunal de Contas são imunes
à responsabilidade, ou seja, não
podem ser punidos ou prejudicados
pelas opiniões que manifestarem ou
pelo teor das decisões judiciais ou
administrativas, respectivamente, que
proferirem (art. 41, da LC nº 35/79).
E torna-se mais inusitada e grave
a situação, quando se pretende fazer
alusão ao entendimento jurisdicional
do Magistrado, ou administrativo
do Conselheiro, como se esses atos
pudessem configurar a prática de
infração disciplinar ou criminal de
hermenêutica rechaçada pelo STF
desde os tempos de outrora. Sendo
certo que o hermeneuta é aquele
que interpreta a lei aplicada ao caso
concreto.
Não resta dúvida que em tais
situações fica caracterizada a
atipicidade da conduta das autoridades
citadas, porquanto a persecução penal
ou disciplinar não se presta para
verificar o seu error in procedendo e
in judicando4.
O Magistrado ou o Conselheiro não

STF. HC nº 84.492/RJ, 1ª T., DJ de 1º set. 2006, p. 21.
Voto do Min. Marco Aurélio no HC nº 84.492/RJ, 1ª T., DJ de 1º set. 2006, p. 21.
4
STJ. Rel. Min. Luiz Fux, RP nº 357/SP, CE, DJ de 4 jun. 2007, p. 279.
2
3
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podem sofrer punições ou represálias,
e muito menos qualquer tipo de coação
e intimidação por serem corajosos
e destemidos ao proferirem suas
decisões, em decorrência de que esses
atributos devem guarnecer as suas
personalidades bem como, relevantes
missões, quando do exercício de suas
funções institucionais.
Dessa forma, o representante do
Ministério Público Federal ou Estadual,
face à atipicidade da conduta do
Magistrado ou do Membro integrante
das Cortes de Contas, em relação
às decisões por eles proferidas e a
inexistência de elementos mínimos
para o início da persecutio criminis,
não poderá se insurgir contra os
respectivos atos decisórios e a sua
forma, salvo em havendo prova direta
da prática de algum crime previsto na
legislação infraconstitucional.
Tanto o Poder Judiciário como
os Tribunais de Contas possuem a
competência importantíssima de
manter a legalidade e o controle dos
gastos da Administração Pública.
Não concordando com as decisões
proferidas pelos Conselheiros dos
Tribunais de Contas, pode a parte
interessada e o representante do
parquet tentar modificá-las
judicialmente, através da interposição
de ações que visem desconstituir o teor
administrativo das mesmas.
Bem diferente de se tentar tolher
a independência do Conselheiro de
uma maneira geral, que além de ser
inconcebível, merece o total repúdio
de todos os cidadãos e autoridades,
em decorrência de que a garantia
da realização do pleno controle das
contas públicas reside justamente no
fato do julgador administrativo ter a
liberdade de decidir, de acordo com a
sua convicção técnico-jurídica.
A partir daí, não há como se
demonstrar sem o imprescindível nexo
de causalidade criminal ou disciplinar
entre a prática de atos decisórios nos
processos julgados pelo Conselheiro,
sem dolo ou má-fé, imputando a ele
responsabilidade funcional, v.g., por
possuir o entendimento favorável
ou não a determinado ato praticado
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“

A grandeza da
justiça estava no
fato de ser ela
obra de homem,
destinada aos
homens e por eles
composta. Se fosse
feita por anjos,
decerto não daria
muito certo.
Giuseppe Capogrossi

”

pelo agente público julgado ou
fiscalizado.
Merecem transcrição as colocações
do eminente Ministro César Peluzo
(STF. HC nº 84.492/RJ), quando
recordou a célebre passagem de
Giuseppe Capogrossi que, louvando
a obra de Giuseppe Chiovenda,
enalteceu a grandeza da justiça a
cargo de homens e não de anjos, verbis:
“Recordo Giuseppe Capogrossi quando,
louvando a obra de Chiovenda, dizia
exatamente que a grandeza da justiça
estava no fato de ser ela obra de
homem, destinada aos homens e por
eles composta. Se fosse feita por anjos,
decerto não daria muito certo.”
Lúgubre seria a sociedade que
não tivesse nos Membros integrantes
do Poder Judiciário ou das Cortes de
Contas, a certeza constitucional de que
são detentores das devidas garantias
de independência e imparcialidade
(entre outras).
Em sendo assim, não haverá
desídia profissional na conduta do
Conselheiro, e muito menos prática
de ato ilícito, quando ele cumpre o seu
ofício, exercendo o seu poder decisório
final, conforme sua livre convicção,
com base nas provas produzidas, sem
pressões externas nos processos de sua
competência e a ele submetidos para
julgamentos.
Tentar demonstrar a prática de uma
infração criminal ou administrativa
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de hermenêutica, por parte de um
Conselheiro, em sentido totalmente
contrário ao que vem sendo decidido
pelo STF, que, como guardião da
legalidade, protege o julgador corajoso
e destemido, é uma conduta descabida
e repugnante que merece ser rechaçada
de plano.
Há muito tempo, determinados
interesses escusos de pessoas públicas,
que temem a fiel fiscalização e atuação
institucional da Corte de Contas,
tentam denegrir a sua relevante imagem
perante a opinião pública, com o
objetivo de impedir a plena e eficaz
atuação do citado Órgão de controle.
E por essa razão, dúvidas são
lançadas, inclusive nos meios de
comunicação – foro impróprio de
debates – em relação ao teor das
decisões dos Membros integrantes das
Cortes de Contas.
Não resta dúvida que essas manobras
políticas não inibem a destemida
e fiel atuação dos Conselheiros,
que possuem o dever de verificar a
regularidade dos atos públicos afetos à
competência dos Tribunais de Contas,
para que os mesmos não se distanciem
da moralidade e da economicidade.
Por essa razão, a Constituição e
a Lei estabeleceram garantias aos
Conselheiros dos Tribunais de Contas,
que afastam, por completo, quando
proferem suas decisões, a tentativa
de subsunção de suas condutas
na inusitada responsabilidade de
hermenêutica, direcionada contra o
teor de seus julgamentos.
Portanto, tal posicionamento do
Órgão do Ministério Público sempre
restará na configuração da atipicidade
das condutas dos Conselheiros, além
de ser natimorta a iniciativa ministerial
perante o Poder Judiciário.
Em sendo assim, conclui-se
que os Conselheiros dos Tribunais
de Contas não poderão responder
processos pelo teor das suas opiniões
ou decisões que proferem quando de
julgamentos, na forma do disposto
pelo artigo 41 da LOMAN, máxime por
responsabilidade de hermenêutica,
cujo injusto nem previsto em nosso
ordenamento jurídico o é.

A importância do Controle Interno
na gestão das Câmaras Municipais

Rafael Cabral Ribeiro
Técnico de Controle Externo da CAD/TCMRJ

Alexandre de Azevedo Teshima
Contador da CAD/TCMRJ

INTRODUÇÃO

O

Brasil vive em constante
processo de ajuste administrativo e fiscal provocado pela
falta de recursos para aplicar nas
políticas públicas necessárias. Medidas
como cortar gastos com saúde, educação,
segurança ou aumentar a carga tributária
não são mais suportadas pela população,
já acostumada à escassez de serviços
públicos de qualidade, custeados por

seus tributos.
Contribui para a deficiência financeira
o fato de que, nas últimas décadas,
seguidas administrações utilizaram
uma política financeira marcada pelo
financiamento de investimentos e
despesas públicas com recursos externos
e internos obtidos através de operações
de crédito (empréstimos, emissão de
títulos, etc), o que comprometeu boa

parte da capacidade de investimento
dos atuais governantes.
Diante deste cenário negativo nas
finanças públicas, surgem “pressões”
para redução de gastos e um dos focos
atuais destas forças externas tem sido
direcionada para as despesas com
as aproximadamente 5.560 Câmaras
Municipais existentes atualmente no
país.

EXTERNALIDADES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

A

s Câmaras Municipais têm
sido alvos, nos últimos anos,
de constantes reportagens
jornalísticas, evidenciando gastos
excessivos e escândalos de cunho
administrativo envolvendo vereadores.
Esta mídia negativa vem provocando
um elevado desgaste do Legislativo
Municipal junto à sociedade e atraindo
a atenção dos órgãos fiscalizadores.
Os principais agentes externos
que podem provocar impacto na
gestão (externalidades) das Câmaras
Municipais estão representados no
quadro ao lado.

TRIBUNAL
DE CONTAS

MÍDIA

SOCIEDADE
Câmara
MUNICIPAL

MINISTÉRIO
PÚBLICO
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A partir de 2000, com o advento
da Emenda Constitucional nº 25 e
da Lei de Responsabilidade Fiscal,
os Parlamentos Municipais passaram
a sofrer limitações orçamentárias
em três aspectos: gastos totais,
despesa de pessoal e subsídios
dos vereadores. A LRF, também,
ressaltou a necessidade de maior
transparência e controle da gestão,
através da implantação de órgão de
controle interno e ferramentas de

avaliação de custo e desempenho
nas Câmaras.
Atualmente, a Câmara Municipal
não pode receber mais do que 5%
a 8% (conforme a população) das
Receitas Municipais decorrentes de
impostos e transferências e gastar
mais de 70% de suas receitas com
a folha de pagamento. A Lei de
Responsabilidade Fiscal também
determina que as Câmaras Municipais
(incluindo o Tribunal de Contas) não

podem gastar com despesa de pessoal
mais do que 6% da Receita Corrente
Líquida.
Diante deste cenário, tornase indispensável um sistema de
controle interno que apóie a mesa
diretora das Câmaras Municipais
na gestão dos recursos, de forma
que os mesmos sejam geridos
com economicidade, eficiência,
eficácia, efetividade, transparência,
moralidade e legalidade.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - CONCEITUAÇÃO

S

ão muitos os conceitos adotados
para a expressão “Controle
Interno”, e normalmente tal
expressão também é utilizada como
sinônimo de “Sistema de Controle
Interno”. Não é o intuito deste artigo
estabelecer a distinção entre um e
outro, mas sim trazer um conceito que
vai ampliar o conhecimento do leitor
sobre o assunto.
Segundo Heraldo da Costa Reis,
“o controle interno compreende
o plano de organização e todos os
métodos e medidas adotados pela
Administração para salvaguardar

seus ativos, desenvolver a
eficiência nas operações,
estimular o cumprimento
das políticas administrativas
prescritas e verificar a exatidão
e a fidelidade dos dados da
contabilidade” 1
Neste reluzente conceito é
possível depreender as características
de proteção, melhora contínua e
transparência do patrimônio
administrado. É possível observar
também que o controle interno auxilia
o gestor em sua missão principal
– disponibilizar serviços públicos

à população –, utilizando técnicas
modernas de administração.
Antes de ser meio de fiscalização, o
controle interno tem cunho preventivo,
pois oferece ao administrador a
tranqüilidade de estar atualizado
com as melhores informações acerca
dos atos de administração que estão
sendo praticados, possibilitando
a correção de desvios ou rumos
da sua administração. Em suma,
o controle interno permite ao
administrador assumir o papel de
“Gestor Público”.

1
REIS, Heraldo da Costa. Auditoria Governamental: uma visão de qualidade. Revista de Administração Municipal, Rio de Janeiro, v. 40, n. 209, p.
53-64, out./dez. 1993
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO CONTROLE INTERNO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS
1. Quanto às Externalidades

3. Quanto aos Recursos

2. Quanto ao Gestor

Evita mídia depreciativa

Auxilia a tomada de decisão

Evita desperdício

Evita dispêndio de recursos com autuações fiscais

Evita perda dos poderes políticos

Maximiza os recursos

Evita penalidades do Tribunal de Contas

Evita penalidades

Evita erro, fraude e ineficiência

Evita processos judiciais provocados pelo Ministério Público

Evita desgaste com a mídia e o eleitorado

Protege os ativos

A OBRIGATORIEDADE LEGAL DA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS

A

Constituição
Federal
deixa claro que todos os
poderes devem instituir
sistema de controle interno
quando dispõe:
Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial (...)
será exercida (....) pelo sistema
de controle interno de cada
Poder .
Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
devem manter, de forma
integrada, sistema de controle
interno.
Dispositivos semelhantes aos
retromencionados são encontrados
na Constituição Estadual do Rio de
Janeiro (arts. 122, 124 e 129) e na Lei
Orgânica Municipal do Rio de Janeiro
que dispõe em seu artigo 87:

“Art. 87 - A fiscalização contábil,
financeira, orçamentária,
operacional patrimonial do
Município e das entidades da
administração direta, indireta e
fundacional, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das
subvenções e renúncias de
receitas, será exercida pela Câmara
Municipal, mediante controle
externo e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.”
Com relação ao Controle Interno,
o Código de Administração Financeira
e Contabilidade Pública do Município
do Rio de Janeiro2 assim dispõe:
“Art. 221 - O Poder Legislativo
manterá sistema de controle
interno, visando à fiscalização
orçamentária e financeira do
órgão...”

A Lei de Responsabilidade Fiscal
reforça a obrigação de implantação
de controle interno nas Câmaras
Municipais quando determina que o
Relatório de Gestão Fiscal seja assinado
pelo responsável pelo Controle Interno
(art 54) e também quando atribui ao
sistema de controle interno de cada
poder a competência para fiscalizar as
normas da LRF.
A legislação do TCM-RJ e o TCERJ também exige a implantação
do Controle Interno nas Câmaras
Municipais, considerando que suas leis
orgânicas determinam que as Prestações
de Contas devem vir acompanhadas de
relatório e certificado de auditoria
com o parecer do dirigente do órgão
de controle interno, que consignará
qualquer irregularidade constatada,
indicando as medidas adotadas para
corrigir as faltas encontradas.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS
• Assinar o Relatório de Gestão Fiscal:
O parágrafo único do artigo nº 54
da LRF determina que o Relatório
de Gestão Fiscal deva ser assinado
pelo responsável pelo controle
interno. Este dispositivo tem como
objetivo dar maior credibilidade às
informações do Relatório, já que
o mesmo só poderá ser publicado
após uma análise de seu conteúdo
pelo órgão de controle interno. Nas
Câmaras Municipais, o Relatório de
Gestão Fiscal pode ser elaborado
diretamente pelo órgão de controle
2

interno, tendo em vista que o mesmo
representa peça de estrema relevância
para o controle e transparência da
gestão pública.
• Emitir relatório e certificado de
auditoria sobre as Contas da Câmara:
O TCE-RJ e o TCM-RJ exigem que
as prestações de contas das Câmaras
Municipais contenham relatório
e certificado de auditoria emitido
pelo órgão de controle interno. Esta
exigência tem com objetivo subsidiar
o julgamento das Contas pelo órgão
de controle externo.

• Fiscalizar o fiel cumprimento das leis
e outros atos normativos: Os órgãos
de controle interno são obrigados
constitucionalmente a fiscalizar o
cumprimento da legalidade dos atos
de gestão. Caso haja comprovação
de irregularidades, deve ser dada
ciência imediatamente ao Tribunal de
Contas sob pena de responsabilidade
solidária. Esta competência é
verificada geralmente pela análise
de processos administrativos de
despesas e auditorias operacionais
de legalidade.

Instituído pela Lei nº 207 de 19 de dezembro de 1980.
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• Avaliar a eficiência, eficácia e
economicidade da gestão: O Controle
Interno tem a obrigação constitucional
de verificar o desempenho da gestão,
ou seja, verificar a eficiência, eficácia
e economicidade da utilização
dos recursos nos objetivos da
Câmara Municipal. Geralmente,
esta competência é verificada
pelas auditorias de desempenho e
avaliação de programas onde são
comparados os objetivos previstos
com os alcançados.
• Apoiar o Controle Externo
no exercício de sua missão
institucional: O Controle Interno
tem o dever constitucional de apoiar
o Controle Externo. Nas Câmaras
Municipais, essa competência pode
ser assegurada pela centralização, em
nível operacional, do relacionamento
com o Tribunal de Contas,
respondendo pelo encaminhamento
das prestações de contas anuais,
atendimento aos técnicos de controle
externo, recebimento de diligências
e coordenação das atividades
para elaboração de respostas,
acompanhamento e coordenação de
recursos.
• Orientar a tomada de decisão:
Uma das funções do Controle
Interno é produzir informações
que orientem o gestor nas suas
decisões. Para atingir este objetivo,
os órgãos de controle devem realizar
estudos sobre pontos relacionados a
aspectos orçamentários, financeiros
e operacionais que visem subsidiar
a administração com informações de

•

•

•

•

cunho gerencial.
Auxiliar no controle da legalidade:
O Controle Interno deve promover
acompanhamento permanente de
toda a legislação relacionada às
atividades das Câmaras Municipais
de forma a orientar preventivamente
os órgãos operacionais sobre a
adequação legal de seus atos e
procedimentos.
Verificar e estimular a adesão às
políticas administrativas: Outro
ponto a ser observado pelo Controle
Interno é a verificação sistemática
do cumprimento pelos órgãos
operacionais das políticas traçadas
pela administração. Esta atividade
tem como objetivo principal
verificar a adesão e estimular os
servidores quanto às premissas
administrativas.
Auxiliar no controle das despesas
limitadas pela EC 25 e LRF: Devido
tratar-se de matéria de extrema
relevância para as Câmaras
Municipais, o Controle Interno
deve promover acompanhamento
permanente das despesas com folha
de pagamento, despesa de pessoal
e despesa total, de forma a orientar
o gestor sobre possíveis riscos
decorrentes do não cumprimento
dos limites impostos pela Emenda
Constitucional nº 25 e Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Elaborar ou aprovar manuais de
controle: As rotinas e procedimentos
devem ser manualizados para
que haja uniformidade e para
possibilitar um controle mais

efetivo sobre os mesmos. Portanto,
o Controle Interno deve interagir
com os setores operacionais de
forma a promover a elaboração
de manuais que discriminem os
procedimentos inerentes a cada
atividade. Nas Câmaras Municipais,
são imprescindíveis manuais
para controle de bens móveis,
almoxarifado, licitações, despesa de
pessoal etc.
• Auxiliar na informatização dos
processos: Devido à pequena
estrutura administrativa das Câmaras
Municipais, outra função importante
que pode ser realizada pelo Controle
Interno nas Câmaras Municipais
é o auxílio na informatização dos
processos. Com relação a este
aspecto, o Controle Interno pode ficar
incumbido da elaboração de estudos
que indiquem as áreas que devem ser
informatizadas e da monitorização
contínua da segurança e qualidade
dos sistemas e equipamentos de
informática.
• Pronunciar-se sobre a legislação
concernente à execução
orçamentária, financeira e
patrimonial: Nas Câmaras
Municipais, o órgão de controle
deve, quando solicitado formalmente
pela Administração, interpretar
e pronunciar-se sobre aspectos
concernentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial
relacionados a processos licitatórios,
sua dispensa e inexigibilidade,
e sobre o cumprimento de atos,
contratos e outros instrumentos.

CONCLUSÃO

C

om relação ao ambiente
de controle das Câmaras
Municipal, verifica-se que,
de forma global, o mesmo não é
apropriado, uma vez que não dispõe
das ferramentas básicas de controle
como órgão de controle interno
e sistema de custo e avaliação de
desempenho. Ressalta-se, também,
que a cobrança pouco efetiva
das referidas ferramentas pelos
órgãos de controle externo não vem
80
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contribuindo para uma melhora do
ambiente.
Em face de todo o exposto,
conclui-se que, para haver um
menor impacto nas finanças
públicas dos gastos realizados pelas
Câmaras Municipais e para que
haja uma maior eficiência, eficácia,
efetividade na sua gestão, deve haver
uma maior conscientização dos
seus gestores quanto à importância
de se e st abe le c e r f e r r a me nta s
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gerenciais e de controle adequadas
ao invés da imposição de limitações
orçamentárias que nem sempre são
eficazes.
Por fim, visando auxiliar o
gestor e contribuir para uma maior
economicidade, eficiência, eficácia,
efetividade e transparência da
gestão, é apresentado um modelo
teórico para implantação de
Controle Interno nas Câmaras
Municipais.

MODELO PROPOSTO

O

modelo de Controle Interno
proposto para as Câmaras
Municipais pressupõe
as seguintes etapas para sua
implantação:

1ª Etapa: Editar resolução nomeando
um grupo de trabalho para
implementação do Controle Interno.
Inicialmente, é indispensável que
seja nomeado um grupo de trabalho
por resolução da Mesa Diretora para
realizar os estudos necessários à
implantação do Controle Interno.
Este grupo deve ser formado por
pessoas que possuem experiência em

controle e/ou nas rotinas operacionais
da Câmara. Sugere-se que seja feita
uma mescla entre funcionários com
conhecimentos operacionais do órgão
com outros que possuem experiência
em Controle. Os funcionários
especializados podem ser requisitados
de órgãos de controle de Prefeituras ou
de Tribunais de Contas. Com relação
aos funcionários com conhecimentos
das rotinas operacionais, recomendase a nomeação de responsáveis por
departamentos (Pessoal, Financeiro,
Orçamento, Contabilidade, Bens
Móveis, Almoxarifado, Informática,
etc) devido a sua visão mais ampla
das atividades operacionais.

2ª Etapa: Promover estudos
objetivando verificar a complexidade
operacional da Câmara
Nesta etapa são realizados estudos
que visem identificar os principais
aspectos relacionados com a gestão
e controle da Câmara Municipal. É
importante que seja feita uma análise
macro de todos os processos inerentes
às atividades da Câmara Municipal
de forma que se possa ter um perfil
de todo o contexto operacional e
estrutural do Parlamento. Dentre
as principais informações a serem
obtidas, temos:

FINANÇAS

• Comportamento do fluxo de caixa
• Quantificar o volume de ingressos e desembolsos
decorrentes das operações orçamentárias e extraorçamentárias.

Foto: P. Botelho

Pontos de Estudo para Implantação do Controle Interno

• Identificar os trâmites operacionais inerentes aos
ingressos e desembolsos financeiros.
• Problemas potenciais

PATRIMÔNIO

• Qualificar e quantificar o patrimônio
• Quantificar o volume de entradas e saídas patrimoniais.
• Identificar os trâmites operacionais inerentes às
movimentações patrimoniais.
• Problemas potenciais

ORÇAMENTO

• Apurar o montante orçamentário
• Quantificar o volume de operações orçamentárias
• Identificar os trâmites operacionais inerentes às
movimentações orçamentárias
• Problemas potenciais

ESTRUTURA

• Quantidade de funcionários
• Número de departamentos
• Relacionamento entre os departamentos
• Competências
• Exigências legais
• Problemas potenciais

Câmara de Vereadores - Rio de Janeiro
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3ª Etapa: Definir a estrutura
administrativa
O órgão responsável pelo
Controle Interno deve estar vinculado
diretamente à Mesa Diretora para

que haja autonomia necessária as
suas atividades de controle e uma
maior agilidade na transmissão das
informações produzidas aos gestores
visando à tomada de decisão.
Recomenda-se que o órgão de Controle

Interno seja dividido em três unidades
de atuação diretamente subordinadas
ao Controlador Geral: Contadoria,
Auditoria e o Sistema de Informações
Gerencias (SIG).

Organograma da Câmara Municipal após a Instituição do Controle Interno
Mesa Diretora da
Câmara Municipal

Controlador
Geral

Contadoria

SIG

Auditoria

Diretoria
Financeira

Diretoria
Administrativa

Diretoria de
Pessoal

PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO CONTROLE INTERNO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS
UNIDADES

PRINCIPAIS ATIVIDADES

CONTADORIA

Contabilizar as operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.
Elaborar mensalmente os balancetes contábeis e trimestralmente o Relatório de Gestão Fiscal
Elaborar as Demonstrações Contábeis e a Prestação de Contas anual da Câmara Municipal

AUDITORIA

Realizar auditorias operacionais e de desempenho visando verificar a legalidade, economicidade, eficiência, eficácia
das unidades administrativas e da gestão da Câmara Municipal.
Instituir indicadores e promover a avaliação de desempenho.
Apoiar o controle externo

SIG
Sistema de
Informações
Gerenciais

Produzir informações gerenciais visando à tomada de decisão dos Gestores
Apurar o custo das atividades
Elaborar manuais de rotinas operacionais
Realizar estudos visando promover a economicidade, eficiência, eficácia das unidades administrativas e da gestão da
Câmara Municipal.

4ª Etapa: Definir o quadro de
pessoal
O quadro de pessoal deve ser
formado exclusivamente por contadores
que possuam plenos conhecimentos
de Contabilidade Pública, Auditoria,
82
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Administração Pública, Direitos
Administrativo, Constitucional,
Financeiro, entre outros.
O Controlador Geral deve possuir
os seguintes requisitos:
a. S e r b a c h a r e l e m C i ê n c i a s
Contábeis

Revista TCMRJ

b. Estar registrado no Conselho
Regional de Contabilidade
c. Ter mais de 18 anos
d. Ter idoneidade moral e reputação
ilibada
e. Ter notórios conhecimentos na
área de Controle e Administração

Pública
f. Te r m a i s de c in c o a n o s de
exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados na
área de controle no setor público
g. Ser preferencialmente servidor
ocupante de cargo de carreira técnica
e/ou profissional

é necessário frisar que nenhum
processo, documento ou informação
poderá ser sonegada aos serviços de
controle interno, no exercício das
atribuições inerentes às atividades de
auditoria, fiscalização e avaliação de
gestão, sob pena de responsabilidade
administrativa de quem lhe der causa
ou motivo.

5ª Etapa: Definir as Competências,
Garantias e Vedações

6ª Etapa – Editar resolução instituindo
provisoriamente o Controle Interno

As competências devem estar
relacionadas com as principais
finalidades constitucionais do
Controle Interno que são:
a. Av a l i a r o c u m p r i m e n t o d a s
metas
b. Comprovar a legalidade e avaliar
os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial e
c. A p o i a r o c o n t r o l e e x t e r n o
no exercício de sua missão
institucional.
As garantias e vedações também
devem ser definidas para que não
seja prejudicado o sistema de
controle interno. Recomenda-se a
vedação do exercício de atividade
político-partidária, patrocinar causa
contra a Administração Pública
controlada e divulgar informações
obtidas em decorrência do exercício
de suas atribuições aos servidores
integrantes do sistema. Por fim,

Até que haja certeza de todos os
detalhes referentes às competências,
forma de controle, estrutura
administrativa, quadro, qualificação
necessária e outras definições básicas
sobre o Controle Interno, recomendase, inicialmente, que o mesmo seja
instituído provisoriamente por
resolução da Mesa Diretora. Esta
medida visa facilitar os possíveis
ajustes necessários ao aprimoramento
do Controle Interno instituído.
7ª Etapa – Editar Lei instituindo
definitivamente o Controle Interno
Após um período de avaliação do
Controle Interno, é necessário que
seja editado um Decreto Legislativo
ou Lei Específica criando o Controle
Interno. Nesta legislação devem estar
contidas as competências, o quadro
de pessoal, a estrutura administrativa,
a forma de provimento dos cargos, os

requisitos para a investidura dos
cargos, as vedações e garantias e
outras conceituações importantes
sobre o ambiente de controle.
Segundo Cruz e Glock (2003),
no caso das Prefeituras Municipais,
a forma como o Município entende
o seu Sistema de Controle Interno,
quais são os protagonistas e
respectivas responsabilidades devem
ficar estabelecidos em documentos
de divulgação plena, onde todos os
participantes e também o público
externo tenham conhecimento de
como será seu funcionamento. Em
face do exposto, acrescenta que essas
definições devem constar de lei e não
através de decreto, portaria ou outro
instrumento similar.
Corroborando com o entendimento
dos referidos autores, deve ser
acrescentado que o Controle Interno
é uma Função de Estado e, portanto,
deve ser regulada em instrumento
que assegure a sua existência ao longo
do tempo (leis), não se sujeitando à
vontade dos gestores (resoluções,
decretos e portarias).
Po r t a n t o , c o n c l u i - s e q u e a
utilização de Resolução de Mesa
Diretora para instituição do Controle
Interno deve ocorrer apenas
temporariamente, até que a lei
que regulamente a sua estrutura
e competência seja aprovada e
sancionada.
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Transparência do Orçamento
Governamental dos Países:
um estudo acerca da associação
entre IAO, IDH, PIB e IPSAS
Primeiro colocado no IX Prêmio “Contador Geraldo de La Rocque”, do Conselho Regional
de Contabilidade, o trabalho abaixo é de autoria de Melissa Christina Corrêa de Moraes,
Auxiliar de Controle Externo lotada na Diretoria Geral de Finanças - DGF e mestranda de
Ciências Contábeis, juntamente com dois colegas de Mestrado da UERJ, Robson Ramos
Oliveira e Aline Moura Costa da Silva.

Melissa Christina Corrêa de Moraes
Auxiliar de Controle Externo do TCMRJ
Mestranda em Ciências Contábeis - UERJ

Robson Ramos Oliveira
Mestrando em Ciências Contábeis UERJ

O

nível de transparência do orçamento de um
país pode ser influenciado pela vontade do
governo em ser responsável com seus cidadãos
e por variáveis geográficas, econômicas, culturais,
sociais dentre outras. O objetivo desta pesquisa é
verificar se existe relação entre os Índice de Abertura
Orçamentária (IAO), Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) e
International Public Sector Accounting Standars
(IPSAS). Trata-se de estudo de corte transversal em
que foram analisados dados, de fontes secundárias,
cuja amostra contempla 59 países. Utilizou-se teste de
correlação de Spearman. Os resultados da pesquisa
mostram que existe correlação significativa e positiva
entre a maioria dos índices analisados. Por fim, foram
feitas sugestões para futuras pesquisas.
Palavras-Chave: Transparência, Orçamento, Setor
Público.
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Transparency of Government Budget Countries: A study on the association between YAO, HDI,
GDP and IPSAS

Abstract

T

he level of transparency of the
budget of a country can be
influenced by the willingness
of government to be accountable to its
citizens and for variables geographic,
economic, cultural, social and others.

The goal of this research is to check
whether there is relationship between
the Index of Budgetary Open (IAO),
Human Development Index (HDI),
Gross Domestic Product (GDP) and
International Public Sector Accounting
Standars (IPSAS). It’s a cross sectional
study in which they were analyzed
secondar y data, whose sample

includes 59 countries. It was used
to test correlation of Spearman. The
survey results show that there is
significant and positive correlation
between the most indexes analyzed.
Finally, suggestions were made for
future research.
Keywords: Transparency, Budget,
Public Sector.

1. Introdução

B

oas práticas da gestão pública
governamental em países tais
como Estados Unidos, Nova
Zelândia, Reino Unido e França têm
sido implantadas, ainda que em
estágios diferentes, por outros países.
Uma delas é a Accountability, que é
obrigação de membros de um órgão
administrativo ou representativo
de prestar contas a instâncias
controladoras.
A idéia de prestação de contas não
deve ser entendida, apenas, como um
ato meramente burocrático e formal,
em que são reunidos documentos
e encaminhados para um órgão de
julgamento, no caso do Brasil, o
Tribunal de Contas.
Em Accountability, a prestação de
contas passa, necessariamente, pela
questão do controle social. Assim,
qualquer cidadão deve ter voz no

processo da gestão governamental,
tanto na fase de concepção das políticas
públicas quanto na fase da avaliação
da execução de tais políticas. Por
conta disso, os entes governamentais
devem criar mecanismos para que os
cidadãos tenham acesso às informações
orçamentárias e financeiras, por meio,
inclusive, da internet, que é um canal
global de comunicação.
O Center on Budget and Policy
Priorities, uma organização de
pesquisas na área pública com sede
em Washington, realizou, em 2006,
um projeto, The International Budget
Project, objetivando conhecer em 59
países a quantidade de informações
sobre o orçamento público que são
disponibilizadas para os cidadãos.
Da pesquisa resultaram cinco grupos
(clusters) e o Índice de Abertura
Orçamentária (IAO).

Algumas variáveis geográficas,
econômicas, culturais e sociais
podem influenciar o grau de abertura
das informações, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), a
soma (em valores monetários) de todos
os bens e serviços finais produzidos de
um país (PIB) e o fato de os governos
adotarem padrões internacionais de
contabilidade (IPSAS) são uma dessas
variáveis. Assim, o objetivo deste
trabalho é verificar se existe relação
entre tais variáveis.
O artigo foi organizado em cinco
seções. Na primeira, a Introdução,
descreveu-se o problema e o objetivo
da pesquisa. Na seção dois, levantouse o referencial teórico. Na terceira,
foi tratada a metodologia. Na quarta,
discutiu-se os resultados, e na quinta
foram feitas as considerações finais e
sugestões para futuras pesquisas.

2. Referencial Teórico

N

a seção destinada ao referencial
teórico da pesquisa, procurouse mostrar que a variável
cultura nacional pode impactar o grau
de transparência orçamentária dos
países e também se comentou sobre
os índices IAO, IDH, PIB e IPSAS, que
são objeto deste estudo.
2.1 O impacto da Cultura Nacional
na Disclosure e na Accountability
O atual contexto político e

econômico mundial acende, dentre
outras, para uma maior necessidade
de geração de informações seguras
e confiáveis que satisfaçam seus
diversos usuários, não só os internos,
mas, principalmente, os externos.
Na Administração Pública, o acesso
e a transparência (disclosure) das
informações são indispensáveis para
que a sociedade em geral participe da
definição, condução e/ou supervisão
das políticas públicas. Neste contexto,
a transparência é um pressuposto para

a gestão democrática, dependendo
fundamentalmente do grau e da forma
como se dá o acesso dos agentes
econômicos, da sociedade organizada
e do próprio cidadão, à informação
que sustenta os processos decisórios
e garante o exercício dos direitos dos
cidadãos. (SANTOS, 2005).
Contudo, nem sempre os governos
disponibilizam informações para a
sociedade civil como um todo, pois
transparência perpassa questões e
dimensões múltiplas, por exemplo,
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culturais. No caso do Brasil, podendo ser
também o de outros países, o processo
de transição da administração pública
burocrática para a administração
gerencial resultou em uma série de
mudanças no processo de gestão e
até hoje, essa administração ora adota
procedimento de um modelo, ora adota
de outro, transparência é um dos casos.
Nesse contexto, Bolívar, Pérez
e Hernández (2006) explicam que
a reforma dos sistemas de gestão
pública foi caracterizada por um
movimento para uma nova cultura
de gerência, inspirada por várias
correntes, com propostas, tais como

entidades do setor público abertas à
competição, colocando uma ênfase
maior na satisfação do cidadão e na
qualidade, fornecendo a informação
mais transparente e atualizando
mecanismos de controle.
Assim, transparência esbarra
em contextos culturais. Hofstede
(1980, 2001, 2004) identifica quatro
dimensões culturais que se empenham
em explicar similaridades e diferenças
gerais nas culturas ao redor do
mundo e sugere que relacionamentos
específicos existam entre estas
dimensões culturais e as preferências e
ações dos indivíduos. Estas dimensões

são forte versus fraca eliminação
de incerteza, individualismo versus
coletivismo, masculinidade contra a
feminilidade, e grande versus pequena
distância de poder.
Com base nas teorias de Hofstede,
Gray (1988, 1995) propôs uma conexão
entre tais dimensões culturais e o
sistema de informações financeiras
dos países. Especificamente, Gray
identifica quatro variáveis, que são:
profissionalismo, uniformidade,
conservadorismo e sigilo, e afirma que o
nível dessas variáveis está relacionado
com os valores culturais de Hofstede. A
Figura 1 apresenta esta relação.

Valores sociais
Sistemas de valores da parte
majoritária da população

Consequências institucionais
Estrutura funcional das instituições

Influências externas
Forças da natureza
Comércio
Investimento
Colonização

Influências do ambiente
Geografia
Economia
Colonização
Genética/Higiene
História
Tecnologia
Urbanização

Individualismo
Eliminação de incerteza
Masculinidade
Distância de Poder

Valores contábeis

Sistemas contábeis

Profissionalismo vs. Controle
Estatuário
Uniformidade vs. Flexibilidade
Conservadorismo vs. Otimismo
Sigilo vs. Transparência

Autoridade
Regulamentos
Mensuração
Transparência

Figura 1 – Dimensões Culturais
Fonte: Adaptado de Gray (1988)
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Sistema Legal
Ganhos corporativos
Mercado de capitais
Associação profissional
Educação
Religião
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Depois, Nobes (1998) condensou as
teorias de Hofstede e Gray, enumerando
as razões que provocam diferenças
internacionais nas informações
financeiras. São elas:
a) natureza da propriedade
empresarial e formas de financiamento
(ou de que maneira as empresas
captam recursos);
b) herança de ter sido colônia de
outro país;
c) invasão;
d) tributação;
e) inflação;
f) amadurecimento e tamanho da
profissão contábil;
g) nível da educação na área
contábil;
h) estágio de desenvolvimento
econômico;
i) estrutura e sistema legal;
j) cultura;
k) história;
l) geografia;
m) linguagem;
n) influência da teoria contábil;
o) sistema político, clima social;
p) religião; e
q) acidente (de percurso).
Ademais, Loya (2004) chama a
atenção para que, na recente década,
um número sem precedentes de países
já adotou a legislação relativa ao
acesso à informação e transparência.
Em grande parte, isso é o resultado
da iniciativa de organizações nãogovernamentais, acadêmicas e agências
multilaterais.
Loya explica, ainda, que o ponto
de partida geralmente tem sido o
fato de uma informação confiável

e oportuna ser fundamental para
a credibilidade do governo, para a
transparência, além de contribuir
para a eficiência dos mercados e das
políticas públicas, num contexto de
globalização econômica. Para atrair o
investimento nacional e estrangeiro,
governos e empresas devem evidenciar
as suas demonstrações financeiras,
além de outras informações, para o
público, objetivando gerar segurança
jurídica, confiança e atrair capital,
quando for o caso. O potencial de
desenvolvimento econômico de um
país pode estar fortemente relacionado
com as práticas de transparência.
Por conta disso, Bolívar, Pérez e
Hernández (2006) argumentam que a
responsabilidade de entidades públicas
e a transparência da informação é um
fator chave para se atingir objetivos
do governo. Assim, as administrações
públicas devem considerar o uso
de ferramentas para melhorar a
performance de serviços públicos e
conseguir aumentar a transparência
da informação pública. A questão da
transparência, sobretudo a divulgação
de informações contábeis, tem sido alvo
de discussão em nível internacional.
Muitos países já adotam normas
internacionais de contabilidade pública
(IPSAS), emanadas pelo International
Federation of Accountants (IFAC).
No caso do Brasil, estão ocorrendo
estudos com o patrocínio do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) para
estabelecer padrões, compatíveis com
o internacional, para a Contabilidade
Governamental.
A responsabilidade governamental,

segundo o Gasb, parágrafo 56, está
baseada na opinião de que a cidadania
tem um “direito a saber,” por isso os
atos e fatos acerca da gestão devem ser
abertamente declarados, objetivando
conduzir o debate político pelos
cidadãos. Assim, o governo mostra
a sua responsabilidade em uma
sociedade democrática.
2.2 Índice de Abertura
Orçamentária (IAO)
O Center on Budget and Policy
Priorities (CBPP) é uma organização
não-partidária que, em 1997, criou um
projeto visando encorajar a sociedade
civil a atentar para as questões do
orçamento governamental. Em
2002, organizou um encontro com
Organizações Não Governamentais
para discutirem sobre como melhorar
o acesso a informações orçamentárias
e reforçar a responsabilização na gestão
das finanças públicas.
No fim de 2004, o CBPP elaborou um
questionário para recolher informações
sobre as diferentes etapas do processo
orçamentário dos países. O questionário
foi aplicado, inicialmente, em 59 países.
Da tabulação dos dados, surgiu o IAO.
O índice resultou em cinco clusters,
a saber: 1º - países que fornecem
informações completas aos cidadãos;
2º - países que fornecem informações
significativas aos cidadãos; 3º - países
que fornecem alguma informação para
os cidadãos; 4º - países que fornecem
informações mínimas aos cidadãos e
5º - países que fornecem informações
restritas ou nenhuma.

Quadro 1 – Países por Clusters de IAO - 2006
Fornecem informações completas aos cidadãos

África do Sul, Eslovênia, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Reino
Unido

Fornecem informações significativas aos cidadãos

Botsuana, Brasil, Congo, Coréia do Sul, Noruega, Peru, Polônia,
Romênia, Suécia

Fornecem alguma informação para os cidadãos

Bulgária, Cazaquistão, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Filipinas, Gana,
Guatemala, Índia, Indonésia, Jordânia, Maláui, México, Namíbia, PapuaNova Guiné, Paquistão, Quênia, Rússia, Sri Lanka, Tanzânia, Turquia

Fornecem informações mínimas aos cidadãos

Albânia, Argélia, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Camarões, El
Salvador, Equador, Georgia, Honduras, Nepal, Uganda, Zâmbia

Fornecem informações restritas ou nenhuma

Angola, Bolívia, Burkina Fasso, Chade, Egito, Marrocos, Mongólia,
Nicarágua, Nigéria, Vietnã

Fonte: Center on Budget and Policy Priorities
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No tocante à participação da
população no processo orçamentário,
Ching (2006), Hansen e Mowen
(2003), Horngren, Sundem e Stratton
(2004), Jiambalvo (2001), Padoveze
(2004), Pires (2001), Silva (2002)
e Trosa (2001) chamaram atenção
para a importância de se elaborar o
orçamento de forma participativa,
o que já é uma realidade em vários
governos, chegando, inclusive, na
esfera municipal.
Além disso, no caso do Brasil,
Silva (2002), Giacomoni (1997) e
outros autores de obras do Direito
Administrativo, além da Constituição
Federal e da Lei Complementar n.º
101, de 4 de maio de 2000, conhecida
por Lei de Responsabilidade
Fiscial, terem tratado da questão da
transparência e da disponibilização
de informações dos atos da gestão
pública, possibilitando o controle
social.
E ainda, Ramkumar (2008) traz um
outro olhar que é o monitoramento
das etapas do orçamento. A
sociedade civil seria uma espécie
de auditor das contas públicas,
uma vez que existe carência de
recursos, corrupções, dentre outras
questões.

partir de 1993, o PNUD o vem utilizando
no seu relatório anual. Dessa maneira,
todos os países membros da ONU
são classificados de acordo com essas
medidas.
O objetivo da elaboração do índice
de Desenvolvimento Humano é oferecer
um contraponto a outro indicador
muito utilizado, o Produto Interno
Bruto (PIB) per capita, que considera
apenas a dimensão econômica do
desenvolvimento.
2.4 Produto Interno Bruto (PIB)

2.3 Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH)
Segundo o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
O IDH é uma medida comparativa
de riqueza, alfabetização, educação,
esperança média de vida, natalidade
e outros fatores. Esse índice é uma
maneira padronizada de avaliação e
medida do bem-estar de uma população,
sobretudo o bem-estar infantil.
O IDH foi desenvolvido em 1990. A

O produto interno bruto (PIB)
representa a soma (em valores
monetários) de todos os bens e serviços
finais produzidos numa determinada
região (países, estados, cidades), durante
um período determinado (mês, trimestre,
ano, etc). O PIB é um dos indicadores
mais utilizados na macroeconomia
com o objetivo de mensurar a atividade
econômica de uma região.
Na contagem do PIB, consideram-se
apenas bens e serviços finais, excluindo
da conta todos os bens de consumo
intermediário (insumos), com o intuito
de evitar o problema da dupla contagem,
quando valores gerados na cadeia de
produção aparecem contados duas
vezes na soma do PIB.

3. Metodologia

E

sta pesquisa pode ser
caracterizada como um estudo
de corte transversal (cross
section). Segundo Collis e Hussey
(2005, p. 66), esse tipo de estudo é
usado para investigar características
de grandes contingentes populacionais
ou de organizações quando há várias
questões associadas a elas.
Os dados analisados são de fonte
secundária, fornecidos pelo Center on
Budget and Policy Priorities (CBPP),
com base em informações do exercício
de 2006, e que representam os
resultados de um questionário, com 91
questões, que foram enviados para 59
países, a saber: África do Sul, Albânia,
Angola, Argélia, Argentina, Azerbaijão,
Bangladesh, Bolívia, Botsuana, Brasil,
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Bulgária, Burkina Fasso, Camarões,
Cazaquistão, Chade, Colombia,
Congo, Coréia do Sul, Costa Rica,
Croácia, Egito, El Salvador, Equador,
Eslovênia, Estados Unidos, Filipinas,
França, Gana, Georgia, Guatemala,
Honduras, Índia, Indonésia, Jordânia,
Marrocos, México, Mongólia, Namíbia,
Nepal, Nicarágua, Nigéria, Noruega,
Nova Zelândia, Papua - Nova Guiné,
Paquistão, Peru, Polônia, Quênia, Reino
Unido, Romênia, Rússia, Sri Lanka,
Suécia, Tanzânia, Turquia, Uganda,
Vietnã e Zâmbia.
A pesquisa realizada pelo CBPP
resultou em uma classificação por
índice, o Open Budget Index, elaborado
considerando o fato de sete documentos
orçamentários estarem disponíveis
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para os cidadãos, ou serem produzidos
apenas para uso interno do governo
e ainda nem serem produzidos. Os
sete documentos são: Declaração Pré
Orçamentária (Pre-Budget Statement),
Proposta Orçamentária do Poder
Executivo (Executive’s Budget Proposal),
Orçamento para o Cidadão (Citizens’
Budget), Relatórios de Início de Ano (InYear-Reports), Revisão de meio de Ano
(Mid-Year-Review), Relatórios de Fim
de Ano (Year-End-Report), Relatório de
Auditoria (Auditor’s Report).
Foram incluídas no estudo as
variáveis IDH de 2007, o PIB Nominal
de 2007 fornecido pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o
IPSAS fornecido pelo International
Federation of Accountants (IFAC).

Assim, foram calculadas as correlações
entre os índices, utilizando o teste
de correlação de Spearman. As
respostas foram tabuladas no Excel®
e transportadas para o Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS,
versão 12.

Adotou-se o teste de correlação
de Sperman, pois conforme explica
Oliveira (2007, p. 113) este teste
mede a associação entre as ordens
de classificação, nesta pesquisa o
IDH, o IAO, o PIB e o IPSAS, que
é uma variável dummy, em que se

atribui o valor “1” para os países que
adotam normas internacionais de
contabilidade; “0” para os que não.
Não se utilizou o teste de Pearson em
virtude de ele ser mais adequado a
variáveis quantitativas normalmente
distribuídas.

4. Discussão dos Resultados

O

s resultados obtidos por meio de
SPSS são mostrados na Tabela
1. Analisando-se os escores,
verificou-se uma correlação significativa

e positiva entre o IDH e IAO (0,530),
IAO e PIB (,508), PIB e IDH (,610) e
PIB e IPSAS (,260). Este resultado
pode significar que quanto maior for

um índice maior poderá ser o outro
relacionado a ele. Assim, quanto maior
for o grau de abertura orçamentária
(IAO) maior poderá ser o IDH e o PIB.

Tabela 1 – Correlação entre as variáveis estudadas
Correlations
IAO
Spearman’s rho

IDH

PIB

DUM Adot

IAO

Correlation coefficient
Sig. (2-tailed)
N

1000
.
59

,530**
,000
59

,508**
,000
59

-,003
,982
59

IDH

Correlation coefficient
Sig. (2-tailed)
N

,530**
,000
59

1,000
.
59

,610**
,000
59

,056
,674
59

PIB

Correlation coefficient
Sig. (2-tailed)
N

,508**
,000
59

,610**
,000
59

1,000
.
59

,260*
,047
59

DUM_Adot

Correlation coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-,003
,982
59

,056
,674
59

,260*
,047
59

1,000
.
59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Quanto ao fato de o país
utilizar normas internacionais de
contabilidade somente, apresentou

correlação com o PIB. Nesse contexto,
países que adotam a política de
transparência podem apresentar

PIB maiores. As correlações entre as
variáveis podem ser visualizadas por
meio da Figura 2.

Figura 2 – Matriz de Diagrama de Dispersão
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A título ilustrativo, a Tabela 2
mostra, por continente, os valores
médios encontrados dos índices.

Os países da Europa são os que
apresentam maior IDH e IAO; os da
África apresentam os menores. A

exceção no continente africano é a
África do Sul, que possui IAO de 85 e
IDH de 0,674.

Tabela 2 - Valores Médios de IAO e IDH por Continente
Continente

No países pesquisados

IAO média

IDH média

América

13

46

0,7815

Ásia

18

41

0,7315

África

17

36

0,5082

Europa

9

65

0,881

Oceania

2

68

0,7365

Total

59

51

0,7277

Fonte: os autores a partir de dados do IAO e IDH

Quanto ao IAO, alguns dos
documentos que compõem o índice
ainda não são totalmente elaborados
pelos países. Os documentos que
mais têm impactado negativamente
os resultados, em decorrência da nãodisponibilização para a sociedade, são os
seguintes: Declaração Pré Orçamentária
(Pre-Budget Statement), Orçamento para

o Cidadão (Citizens’ Budget), Revisão de
meio de Ano (Mid-Year-Review).
Dos 59 países pesquisados, apenas
10 elaboram e disponibilizam para a
sociedade o Citizens’ Budget. A maioria
dos países que o elaboram são os que
possuem maior IAO. São eles: África do
Sul, Angola, Coréia do Sul, El Salvador,
França, Índia, Nova Zelândia, Reino

Unido, Suécia, Uganda.
Especificamente entre IAO e IDH,
observou-se, também, a existência de
alguns valores discrepantes (outliers),
quando da visualização do Diagrama de
Dispersão (Figura 2), pois apresentam
IDH considerado de médio para alto
e IAO baixo. Os mais representativos
constam da Tabela 3.

Tabela 3 – Outlier entre IAO e IDH
País

IAO

IDH

Albânia

24

0,801

Argélia

28

0,733

Argentina

39

0,869

Azerbaijão

30

0,746

Bolívia

20

0,695

Egito

18

0,708

El Salvador

27

0,735

Equador

31

0,772

Marrocos

19

0,646

Mongólia

18

0,7

Vietnã

2

0,733

Fonte: os autores a partir de dados do IAO e IDH

5. Considerações Finais

A

presentam-se, como principais
resultados do presente estudo,
informações que mostram
correlação entre o IDH e IAO (0,530),
IAO e PIB (,508), PIB e IDH (,610) e PIB
e IPSAS (,260). Assim, quanto maior
for um índice, maior poderá ser o outro
relacionado a ele.
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Chama-se atenção, também,
para o fato de 23 países, dos 59
pesquisados, disponibilizarem
“mínimas” ou “restritas ou nenhuma”
informações aos cidadãos sobre
o orçamento do país. Por outro
lado, 30 países disponibilizam
uma quantidade significativa de

Revista TCMRJ

tais informações. O índice (IAO)
mostra que práticas eficientes
de transparência são possíveis
em países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
Este trabalho não dá conta de
responder a tantas outras abordagens
e questões acerca da transparência

do orçamento público dos países.
Aqui, foram adotadas simplificações
e o objeto da pesquisa limitou-se ao
estudo de quatro variáveis, que foram:
Índice de Abertura Orçamentária

(IAO), Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), Produto Interno Bruto
(PIB) e International Public Sector
Accounting Standars (IPSAS).
Assim, futuros estudos poderão

buscar a relação entre o IAO e outros
índices, além da relação do IAO com
outras variáveis qualitativas, como
blocos geográficos, aspectos culturais,
dentre outras.
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Introdução

A

Mediação1 de Conflitos
pode ser entendida como
espécie do gênero métodos
não adversariais de resolução
alternativa de disputas. É uma forma
de autocomposição em que as partes
em conflito buscam, por meio de um
terceiro neutro (Mediador), o auxílio
para o resgate do diálogo e a construção
de soluções de ganhos mútuos.
Tema recorrente em âmbito
nacional e internacional, objeto de
recomendações e diretivas aprovadas
pelo Parlamento Europeu 2 para os
Estados Membros e de Resoluções da

ONU, vem ganhando cada vez maior
espaço no cenário contemporâneo.
No âmbito internacional, a grande
diversidade da Europa unificada; a
dimensão internacional das relações; a
necessidade de melhor acesso à justiça
e de espaço reservado de liberdade,
segurança e efetiva justiça, faz com que
a Mediação seja identificada como uma
prioridade política. A atual relevância
da Mediação no cenário Europeu
encontra eco em inúmeros outros
países, o que se faz perceber pelos
movimentos que vêm reiteradamente
despontando em todo o mundo.

Focando um olhar direcionado
à sociedade brasileira, os conflitos
e as demandas por direitos têm
aumentado em escala diametralmente
oposta à capacidade operativa do
judiciário. Dados do IBGE mostram
que apenas 33% das pessoas
envolvidas em algum tipo de litígio
procuram solução no Judiciário 3.
Mas indicam que, apesar dessa baixa
percentagem de “judicialização”,
o sistema é sobrecarregado nos
valores quantitativos, na equação
número de processos/operadores do
direito, gerando uma crise que vem

1
Mediação em letra maiúscula (stricto sensu) trata o tema objeto deste artigo. Em minúscula (lato sensu) designa as diferentes formas de
intermediação.
2
As recomendações tratam especificamente dos seguintes temas: (i) melhoria da mediação e dos mediadores; (ii) liberdade para amplo uso da
mediação pelos juízes; (iii) criação de mecanismos para facilitar a execução dos acordos; (iv) tratamento confidencial ao processo impedindo
prejuízos quando não houver acordo; e (v) não incidência da decadência e da prescrição no curso do processo de Mediação - Rapid Press Release
European Union.
3
Dados citados por SADEK, Maria Tereza Aina, em artigo intitulado “Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Opin. Publica , Campinas, v.
10, n. 1, 2004 em www.scielo.br, acesso em 22 Set 2008
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se agravando ao longo de muitos anos.
O tempo consumido pelas etapas dos
processos faz concluir que o judiciário
atualmente não tem condições de
acolher, fazer tramitar e, ao final,
dar respostas adequadas e em prazos
razoáveis às inúmeras demandas
instauradas.
A Mediação pode ser um
instrumento auxiliar do judiciário
para a redução do número de
demandas, mas vai muito além. É

expressão relevante dos valores
sediados na Carta cidadã de 1988,
que privilegia a dignidade da pessoa
humana, a solidariedade social,
a igualdade e a liberdade, valores
emancipadores. Não se pretende
desconsiderar a relevância do poder
judiciário e nem afastar a efetiva
necessidade do uso da via judicial em
certas circunstâncias; pretende-se,
ao contrário, apresentar a Mediação
como um recurso complementar,

ou seja, uma ferramenta adicional
para a construção da tão almejada
pacificação social.4
O tema da Mediação requer
primeiramente a compreensão do
conflito como fenômeno universal,
para então expor uma visão dos seus
princípios norteadores, dos diferentes
modelos existentes, assim como a
fundamentação filosófica e legal para
a sua aplicabilidade no ordenamento
jurídico brasileiro.

1. Conflitos como um fenômeno universal

O

conflito é compreendido como
um fenômeno relacional,
produzido por pessoas em
interação e, como tal, integra o
cotidiano humano. Desenvolve-se a
partir da percepção das diferenças,
distintos interesses e necessidades,
origem da adoção de posturas
adversariais que impedem o convívio

harmonioso e culminam, muitas
vezes, em litígios acirrados. Está
presente em todos os segmentos da
vida em sociedade e abarca muitos
tipos de enfrentamentos.
As múltiplas causas do conflito
podem ser classificadas como:
imediatas - decorrentes de eventos
que podem produzir violências;

intermediárias - originadas por
objetivos e interesses opostos; e
fundamentais - geradas pela própria
estrutura social (seus valores,
necessidades e questões), num
enfoque processual, que examina as
origens, as dinâmicas, os processos
colaborativos e os resultados/impactos
decorrentes do conflito.

Orígenes
(causas, eventos, mitos
Dinámicas
(percepciones, respuestas)

Impactos / Resultados

Procesos
colaboración o coerción
Figura 1. Enfoque procesal del conflicto.5

Longe de ser uma anomalia
social, como acreditava Durkheim
e alguns outros sociólogos, o
conflito está presente nas relações
familiares, escolares e de vizinhança,
comunitárias, institucionais, estatais,
nacionais, internacionais e até mesmo
no cenário supranacional.
A multiplicação dos conflitos
é favorecida pelas atividades do
cotidiano, interações voluntárias
e/ou involuntárias que resultam em
incontáveis relações “contratuais”,

criando um emaranhado de trocas
(redes) atualmente de grande
complexidade.
Na raiz da maioria dos conflitos
estão as necessidades humanas não
satisfeitas que apresentam dimensões
comunicativas - relacionadas à forma
construtiva ou destrutiva utilizada
na comunicação interpessoal;
sociológicas - sempre ligadas a
relações de poder, participação e de
interdependência entre as pessoas
que o integram; psicológicas -

decorrentes da mescla das duas facetas
objetiva e subjetiva do ser humano,
expressas nas diferentes perspectivas,
percepções, emoções e reações de si
e do outro; sócio-econômicas - no
que se refere às necessidades básicas,
acesso à justiça, aos recursos e ao
direito à equidade; ideológicas - nas
questões relacionadas a contradições
de valores e ameaça à identidade
e, ainda, sócio-interativas - no que
tange as percepções do que cada um
busca.

Sobre este tema disserta SANTOS, Elienayde. Parecer de 28 de outubro de 2008. Resolução Alternativa de Conflitos: fundamentação legal para a aplicabilidade
no ordenamento jurídico brasileiro do Instituto da Mediação. – ISA-ADRS – Instituto de Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem.
5
Manual de Teorías Básicas de Análises y Resolución de Conflitctos – VI ICAR /OEA - Institute for Conflict Análysis – George Mason University
– VA – US.
4
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2. As formas Alternativos de Resolução de Conflitos e princípios norteadores

O

s Métodos Alternativos de
Re s o l u ç ã o d e C o n f l i t o s
(MASCs) também identificados
por formas de Resolução Alternativa
de Disputas (RAD), são conhecidos
internacionalmente como Alternative
Dispute Resolution (ADR), gênero do qual
a negociação, a Mediação, a conciliação
e a arbitragem são espécies.
Não há unanimidade quanto
ao caráter “alternativo” a que a
denominação refere, encontrando, a
expressão, alguns críticos. A Câmara
de Comércio Internacional - Paris
(“CCI”), utiliza o termo “Amicable”
e, há referência aos ADRs como
Adequate 6 Dispute Resolution em
substituição aos vocábulos Alternative
e Amicable, o que parece expressar
melhor a natureza dos métodos.
Independentemente da
nomenclatura adotada, o uso dos
métodos não adversariais de resolução
de conflitos tem crescido em número
e em importância. São adequados
para circunstâncias em que as pessoas
envolvidas em conflito têm interesse
em negociar os dissensos de forma
participativa e colaborativa.
A negociação é a base de quase todas
as formas de resolução de conflitos.
Nela as partes atuam, diretamente,
de acordo com seus próprios estilos e
estratégias para resolver os dissensos;
transacionar, por meio de argumentação
e arrazoamento, preservando a autoria
da decisão e a autenticidade dos atores
na condução do processo.
A Mediação é um processo não
adversarial, norteado pelos princípios
constitucionais da dignidade humana,
da autonomia da vontade, da
socialidade, eticidade, operabilidade7,
da boa-fé, da igualdade, da celeridade,
do sigilo, do protagonismo no processo
e da autoria da decisão, do direito
de se auto-regular. O processo é

conduzido por um terceiro neutro
(Mediador), que se utiliza de técnicas
de negociação, reflexão, comunicação,
dentre outras, auxiliando as partes
na construção de uma solução para o
conflito. Atua de forma que as partes
identifiquem seus interesses e suas
necessidades (comuns e divergentes)
para preservá-los, conseguindo, ainda
assim, um acordo criativo e de ganhos
mútuos. É um processo que pressupõe
negociação e é dirigido à desconstrução

“

O Mediador tem
como objetivo
primordial a
desconstrução
do conflito,
e, para tanto,
busca conhecer
os interesses e
necessidades
de todos os
envolvidos.

”

dos conflitos. Conta com habilidades,
técnicas e atitudes do Mediador e
das partes, que passam a adotar uma
postura colaborativa em substituição à
costumeira posição adversarial muito
comum nas situações conflituosas.
A forma de condução do processo
poderá variar de acordo com os modelos
de Mediação existentes: Mediação
Avaliativa ou Facilitativa, podendo
ser Para Acordo (ou Transacional);

Transformativa (ou Relacional);
Circular-Narrativa (ou Sistêmica, de
Sara Cobb); Estratégica (ou Racional
de Rubén Calcaterra) e Dialógica (ou
Científica, de Gian Pietro Thurchi).
A utilidade de cada modelo varia
conforme o foco a ser priorizado, as
metas a serem alcançadas pelas partes
e a forma de condução mais adequada
aos interesses e necessidades das
partes, bem como suas vocações.
A conciliação também encontra
fundamento nos princípios
supracitados. Pressupõe a existência de
um terceiro (conciliador) para auxiliar
as partes em conflito a encontrar
uma solução que atenda, reduzindo,
geralmente, as diferenças entre as
partes, através de concessões mútuas.
Pode ocorrer em âmbito judicial ou
extrajudicial. Pressupõe barganha e
aproximando-se, no Brasil, da mediação
avaliativa americana (pelo nível de
especialização e de interferência do
terceiro) e da mediação para acordo
(Modelo de Negociação da Escola de
Harvard).8
Embora a conciliação e a
Mediação possam oferecer resultados
assemelhados, têm naturezas distintas.
O conciliador intera-se dos fatos;
coloca foco preponderantemente nas
questões objetivas; confere voz e vez
às partes e aos seus representantes;
opina, sugere, aponta vantagens e
desvantagens, diz do direito sempre que
entende ser necessário e coloca ênfase
no momento presente. Já o Mediador,
tem como objetivo primordial a
desconstrução do conflito, e, para
tanto, busca conhecer os interesses e
necessidades de todos os envolvidos;
foca-se preponderantemente nas
questões subjetivas; confere vez e voz
de forma balanceada às partes; prioriza
a relação e as questões presentes e
cuida da relação de forma a prevenir

Algumas vezes constata-se tratar-se de tradução do termo Appropriate do idioma inglês.
Consoante Carta Magna e artigos 421, 422 e 189 do Código Civil;
8
Roger Fisher e William Ury, professores integrantes do Projeto de Negociação da Escola de Harvard (Harvard Negotiation Project) da Universidade
de Harvard (Estados Unidos) para a disseminação de métodos de negociação e mediação de problemas, segundo os princípios: 1) separar pessoas
dos problemas; 2) colocar o foco nos interesses e não nas posições; 3) gerar uma variedade de opções antes de firmar o acordo; e 4) critérios
objetivos. New York. Penguin Books, 1983.p.11.
6
7
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lides futuras, o que se dá pelo resgate
da qualidade da comunicação e da
capacidade negocial das partes.
A arbitragem é uma alternativa à via
judicial. Encontra seus fundamentos
nos princípios supracitados e também
nos princípios gerais de direito, usos e
costumes, e nas regras internacionais

de comércio. Embora seja fundada na
autonomia da vontade das partes - que
decidem quanto aos árbitros e ao objeto
a ser submetido à arbitragem - é uma
forma adversarial, com o contraditório
e a ampla defesa, e a decisão do
Árbitro ao final. Pressupõe negociação,
principalmente até o momento da

formalização do compromisso.
É o método em que as partes têm o
menor controle sobre o processo e sobre
a decisão. O uso da arbitragem é muito
antigo e sua prática antecede ao Estado
como provedor de Justiça. No Brasil a
arbitragem encontra-se regulamentada
pela Lei nº 9.307/1996.

3. A Mediação enquanto ADRs no mundo contemporâneo

A

Mediação, enquanto espécie do
gênero ADRs, ganhou relevância
no mundo contemporâneo.
Representa o ressurgimento da prática
de compor amigavelmente os conflitos
e remonta à sociedade antiga, na
qual o membro mais influente do clã
familiar ofertava sua experiência e
sabedoria para as partes em conflito
pela reconhecida sabedoria.
No Japão os ADRs seguem uma das
três categorias: conciliação, Mediação
e arbitragem, com procedimentos
estruturados que demandam menos
tempo de tramitação e são fundados na
vontade das partes. Há distinção entre
conciliação (CHOTEI), que significa
“facilitar a resolução da disputa trazendo
um terceiro neutro para prover uma
proposta de acordo que solucione o
conflito” e a Mediação (ASSENN), que
significa “facilitar a resolução da disputa,
trazendo um terceiro neutro, que
auxilia, sem prover proposta de acordo”.
Há leis para Mediação e conciliação em
área cível. Pode ser conduzida perante o
tribunal ou entidades de administração
(espaços privados)9. É compulsória
em assuntos de família e contratos
residenciais de locação, sendo que os
acordos extrajudiciais não resultam em
títulos executivos. Em qualquer fase do
processo é admitido ao Juiz encaminhar
o caso para acordo, desde que haja o
compromisso das partes. Há penalidade
para a parte que não comparecer sem
justificativa. Quando um acordo é
alcançado, produz efeito vinculante,

pondo fim ao processo. No curso de um
processo (amigável) o próprio juiz atua
como conciliador/mediador.
Na República Popular da China,
os termos Mediação e conciliação são
utilizados indistintamente. Não existe
no idioma mandarim uma palavra que
corresponda somente à Mediação e
outra à conciliação. Ambos os conceitos
são expressos por uma única palavra:
“TIAOJIE”. O vocábulo é um verbo
(significando tanto de “mediar” como de
“conciliar” indistintamente). É também
um substantivo (significando “acordo”).
Há necessidade de uma distinção
entre um sentido e outro, vez que
existem significados teóricos e práticos
diferenciados e uma gradação na atuação
do terceiro. 10 O acordo alcançado
através da Mediação ou da conciliação
extrajudicial não gera título executivo.
A autocomposição vem fluindo, através
da Comissão de Conciliação Popular tida
em grande consideração também pelo
sistema judicial (e legal) formal.
Na Itália, com o aumento
das dificuldades decorrentes da
inacessibilidade à justiça ordinária;
a insatisfação quanto a duração dos
processos; a multiplicidade de leis
que dificultam o enquadramento do
caso ao direito vigente, culminando
na busca da via judicial e a crescente
insatisfação dos cidadãos (“usuários”
do judiciário), impondo soluções mais
rápidas, econômicas e informais; a
conciliação e a Mediação vão sendo
percebidas como indispensáveis à justiça

moderna. A conciliação é associada com
aconselhamento (com natureza avaliativa),
já a mediação abarca o “intermediador”
(mediatore d’affari (mediador de negócios)
e o mediatore di controversi (mediador
de conflitos). A Mediação vem sendo
utilizada nas controvérsias que envolvem
questões familiares, sociais, penais ou
internacionais11.
Na França, o percurso da experiência
da Mediação foi bastante diferenciado.
Transcorreram dez anos de estudos
do tema (anos de semeadura e de
implantações) e, somente após uma
sólida base de conhecimento (nos anos
80 a 90) é que despontou a “década da
Mediação”. Por provocação do Primeiro
Ministro, M. Balladour, que determinou
que “A função da mediação deveria ser
desenvolvida” nos serviços públicos.
Surgiu assim a mediação institucional
visando a maior satisfação dos cidadãos
com os serviços públicos prestados.
Há duas modalidades de Mediação,
diferenciadas quanto à origem dos
mediadores: as mediações institucionais
realizadas por funcionários públicos
especialistas dotados de capacidade
de manejar situações complexas (“vêm
de um poder estabelecido”); e as
mediações cidadãs, realizadas por
pessoas comuns (“vem dos grupos
sociais”). Para ser mediador na França
é necessário o cumprimento de
rigoroso comportamento ético na vida
profissional e pessoal12.
A Espanha vem dando importância
e impulso à difusão dos métodos não

12
SIX, Jean François. Dinâmica da Mediação. Tradutores Águida Arruda Barbosa, Eliana Riberti Nazareth, Giselle Groeninga. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001
9
MAEDA Norihiko. ADR in Japan. In: The Japan Commercial Arbitration Association. Disponível em http://www.jcaa.or.jp/e/index-e.html.
Acesso em setembro de 2007.
10
ZHENG Rungao In: Softic: http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/1.pdf. Acesso em setembnro de 2007.
11
NICOSIA, Paolo S. La tutela extragiudiziale degli ineressi: Negoziazione, conciliazione, medazione, e arbitrato in Itália, per tutelare i propri
interessi sul fondamento dell´autonomia privata. Piacenza: Casa Editrice La Tribuna, 2002.
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adversariais de solução de conflitos. As
primeiras instituições/associações de
Mediação são relativamente recentes e
resultam da Recomendação n° 1/1998
R (98)1 do Conselho da Europa,
um instrumento importante para a
difusão da Mediação dentre os Estados
Membros. Tem avançado amplamente
na mediação familiar e na penal.13
A Mediação encontra-se
implantada em diversos outros
países europeus como em Portugal,
Holanda, Inglaterra, entre outros,
adotando semelhantes formas e
características.14
Enquanto na Europa a Mediação
surgiu em âmbitos acadêmicos e
profissionais, somente depois passando
à sociedade, com a ajuda de diversas
instituições e entidades de apoio, nos
Estados Unidos os movimentos sociais
foram os propulsores da Mediação, a
exemplo do que ocorreu na comunidade
dos “Quakers”, em 1636, quando do
conflito com colonizadores holandeses.
A partir de 1768, a mediação passou
a ser utilizada pelas associações
comerciais visando solucionar conflitos
comerciais e laborais.
Em 1947, foi criada a Federal
Mediation and Conciliation Service –

FMCS (Serviço Federal de Mediação
e Conciliação), sobre a base do USCS
– United States Conciliation Service
(Serviço de Conciliação dos Estados
Unidos), para regular as relações de
trabalho e possibilitar a resolução de
conflitos entre patrões e empregados,
de forma pacífica. Nos anos 60, com os
movimentos pacifistas, foi ganhando
espaço até que recebeu (a partir de
1976) elaborada fundamentação teórica,
pela Universidade de Harvard, sendo
objeto de estudos para implantá-la
dentro do sistema judiciário, por meio
dos chamados Tribunais de Múltiplas
Portas de Resolução de Conflitos (Multi
Doors System). Tribunais em que a
própria parte escolhe por qual, dentre as
possibilidades oferecidas pelo sistema
judiciário, deseja ser atendida. 15
Na Conferência Anual de
Comissários para Uniformização
de Leis, em 2001, foi firmado o
Uniform Mediation Act, documento
válido para todo o país, com vistas a
oferecer normas para servir de base
para a Mediação, preservadas as
especificidades e características de
cada estado americano.
Na Argentina, os primeiros
passos da Mediação deram-se pelo

denominado movimento da “Resolución
Alternativa de Conflictos” quando se
formou, em 1991, a primeira “Primera
Comission de Mediación”. A iniciativa
da institucionalização da Mediação teve
origem no judiciário, com o Programa
Nacional de Mediação, proposta que
culminou com a edição do Decreto
1480/92, do qual decorreu a criação
do “Corpo de Mediadores” (ainda
atuante). Seguiram-se a estes, a decisão
do Ministério de Justícia de La Nación de
dar continuidade a experiência Piloto de
Mediação no âmbito dos Juizados Civis da
Capital Federal, consoante declaração de
interesse institucional da Corte Suprema
de Justiça de fevereiro de 1994.
O marco legal deu-se através da
edição da Ley Nacional de Mediación
No. 24.573/95 - que instituiu e
generalizou a Mediação como requisito
prévio ao ajuizamento de uma ação. Foi
regulamentada pelo Decreto nº 91/98, que
estabeleceu a prática e a legitimação da
atividade de Mediação na Argentina. As
províncias de Santa Fé, de Córdoba e El
Chaco, também instituíram através de leis
específicas a Mediação Penal e Mediação
Escolar. Em algumas dessas províncias
a Mediação constitui etapa obrigatória e
prévia ao ajuizamento de ações.16

4. Fundamentação legal para a aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro
do Instituto da Mediação

A

regulação da Mediação é objeto
de anteprojeto de lei, com
origem na harmonização de
duas propostas legislativas, consoante
Projeto de Lei n.º 94/2002 (4.827/98, na
casa de origem), de autoria da Deputada
Zulaiê Cobra, e o anteprojeto de Lei do
Instituto Brasileiro de Direito Processual
e Escola Nacional da Magistratura.
O anteprojeto prevê Mediação em
âmbito judicial e extrajudicial, prévia e
incidental, dependendo do momento de
sua instauração e sempre subordinada
ao princípio da autonomia da vontade

das partes. Contempla a possibilidade
de Mediação em toda a matéria (civil ou
penal) em que seja admitida a conciliação,
reconciliação ou transação.
Para alguns autores, a Mediação
prescinde de norma reguladora.
Já encontra amparo em nosso
ordenamento jurídico, na medida
em que a “Constituição Cidadã” de
1988, consagra os valores e a proteção
da dignidade da pessoa humana, o
respeito aos seus direitos fundamentais
e o caráter normativo atribuído aos
princípios, características intrínsecas

traduzidas na independência e na
capacidade do homem (lato sensu
- da pessoa) de se auto-regular e no
fundado direito ao exercício, de per
si, dos atos da vida civil, dentre os
quais o de resolver seus próprios
problemas.17
O texto constitucional ampara
as liberdades individuais; o direito à
diferença, à proteção e à segurança,
dando, portanto, guarida ao
entendimento de que a Mediação de
conflitos tem fundamento na própria
Constituição da República, como

CONFORTI, Franco. Pepperdine University - Law School. In: Mediate.com Solutions for Conflict. Disponible em: mediate.com/articles/
la_mediación_en_espanha.cfm. Acesso em setembro de 2007.
14
GORGOLA, Inácio de. Associación Comunitária de Arbitraje y Mediación, Revista. Abril 2007.
15
Os principais idealizadores deste sistema foram os professores Lon Fuller, Frank Sander e Roger Fisher, da Havard Law School.
16
CARAM, Maria Elena; EILBAUM, Diana Teresa & RISOLÍA, Matilde. Mediación: Diseño de una práctica. Buenos Aires: Librería Histórica,
2006. (Colección Coleção Visión Campartida).
17
SANTOS observa que no Brasil são denominados Direitos Fundamentais o que internacionalmente é referido como Direitos Humanos.
13
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resultado da construção humana e
concretização da plena capacidade
humana de auto-regulação. Expressa,
em síntese, o exercício singular da
dignidade da pessoa humana.
Nesta esteira, a prática da Mediação
é amparada pelos direitos e as garantias,
inscritos nos artigos 5º a 7º da Carta e
pelos preceitos constantes do caput do
artigo 37 da Constituição, e do inciso
LVXVIII do artigo 5º, ambos com as
redações atribuídas pelas Emendas
Constitucionais números 19 e 45,
respectivamente, que introduzem a
exigência de um estado eficiente e
assegura a todos uma razoável duração
dos processos judiciais.
Outra guarida constitucional para
a Mediação decorre da incorporação
dos tratados internacionais de direitos
humanos firmados pelo Brasil (TIDH)18,
como é o caso da Carta das Nações
Unidas. Firmada em São Francisco,
Califórnia, em 26 de junho de 1945,
que passou a integrar o ordenamento
jurídico brasileiro por força do Decreto
Lei n.º 7.935/45, com promulgação pelo
Decreto n.º 19.841/45, que entrou em
vigência em 24 de outubro de 1945.
A norma em questão estabelece, no
artigo 33 do “Capítulo VI – Solução
Pacífica de Controvérsias” que “as
partes em uma controvérsia, que
possa vir a constituir uma ameaça
à paz e à segurança internacionais,

procurarão, antes de tudo, chegar a
uma solução por negociação, inquérito,
mediação, conciliação, arbitragem,
solução judicial, recurso a entidades ou
acordos regionais, ou a qualquer outro
meio pacífico à sua escolha” podendo
o Conselho de Segurança convidar,
“quando julgar necessário, às referidas
partes a resolver, por tais meios, suas
controvérsias”. Há que se considerar,
ainda, que o Brasil é signatário do
Protocolo de Olivos para a Solução de
Controvérsias no Mercosul, firmado
juntamente com a Argentina, Paraguai e
Uruguai, que define, no Capítulo IV, que
“Os Estados Partes numa controvérsia
procurarão resolvê-la, antes de tudo,
mediante negociações diretas”.
Os valores constitucionais
supracitados são compatíveis com
o Código Civil vigente e encontram
expressão nos princípios da socialidade
(artigo 421 do CC), eticidade (artigo
422 do CC) e operabilidade (artigo
189 do CC) e valores presentes em
outras normas infraconstitucionais
(a exemplo do Código de Defesa do
Consumidor; Estatuto da Criança e do
Adolescente, na Lei de Introdução ao
Código Civil, Consolidação das Leis
trabalhistas entre outras).
A Mediação encontra fundamentação legal para a sua aplicação,
em dispositivo do Código de Defesa
do Consumidor (inciso V, do artigo

4º, que trata do incentivo à criação de
mecanismos alternativos de solução
de conflitos de consumo).
Outra base legal para a Mediação
pode ser extraída do artigo 331 do
Código de Processo Civil, que admite,
quando a causa versar sobre direitos
disponíveis, possibilitando que o juiz
designe audiência preliminar para
transigir. O parágrafo primeiro do
mesmo artigo dispõe ainda que, obtida
a conciliação (aqui entendida em seu
sentido lato, incluindo, portanto a
figura de um mediador), será reduzida
a termo e homologada por sentença.
A Consolidação das Leis de
Trabalho, em seu artigo 444, admite
que as relações contratuais de
trabalho venham a ser objeto de livre
estipulação entre as partes em tudo o
que não se oponha às disposições de
proteção ao trabalho, aos contratos
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às
decisões das autoridades competentes.
No artigo 468, do mesmo diploma
legal, há dispositivo que admite que,
em contratos individuais de trabalho,
somente seja lícita a alteração das
respectivas condições por mútuo
consentimento (negociação interpartes) desde que não resultem,
direta ou indiretamente, prejuízos
ao empregado - o que pode ser
perfeitamente realizado com auxílio
de um mediador.

5. A Prática da Mediação no Brasil

N

o Brasil, diferentemente do
que ocorre em vários países da
América Latina, não há norma
específica para regular a Mediação.
Porém, na cultura brasileira, as formas
possíveis de solucionar conflitos não se
diferenciam das utilizadas nos demais
países (englobando a negociação, a
Mediação, a conciliação e a arbitragem,
sem prejuízo do acesso à via Judicial,
quando do interesse das partes).
Gradualmente incorporada no
cenário nacional, vem prometendo
cada vez maior repercussão.

Em outubro de 2008, o ministro
Tarso Genro, do Ministério da
Justiça, o presidente do STJ, ministro
Cesar Asfor Rocha, o secretário de
Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça, Rogério Favreto e o
diretor-geral da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam) do STJ,
ministro Nilson Naves, assinaram,
acordo de Cooperação Técnica com
o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
“visando incentivar e promover a
capacitação e o aperfeiçoamento dos

magistrados em técnicas de mediação
de conflitos, inspiradas nas diretrizes
do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci).”
O acordo pretende “preparar juízes
e desembargadores para serem
multiplicadores das técnicas em todo
o país”, modificando o modelo da
formação dos operadores do Direito,
voltado ao conflito, para uma cultura
de paz na sociedade.
A Mediação começa a ser percebida
como uma alternativa para a redução
da violência, conforme conclui matéria

18
SANTOS esclarece que “quanto aos TIDH já há menção no texto constitucional, pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, com a §2º do artigo
5º, da Constituição lhes equipara às Emendas Constitucionais (se aprovados por 3/5 (três quintos) e 2 (dois) turnos de votação)”.
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veiculada no Jornal O GLOBO 19 ,
segundo a qual “os homicídios caíram
12% em São Paulo, enquanto, na cidade
de São Mateus, uma das áreas mais
violentas da cidade, os assassinatos
diminuíram 36%”. A área citada é
atendida pelo Programa São Paulo
Pela Vida, afirmando a Polícia Militar
usar técnicas da Mediação de conflitos
para conseguir “reduzir o número de
homicídios em quatro vezes mais” que
outras áreas violentas da cidade.
O analista criminal, porta-voz do
Centro de Policiamento da Capital
(CPC), assegura que a Mediação “é
uma das chaves para diminuir os níveis

da violência”, já que muitos crimes
ocorrem entre conhecidos que “levam
uma briga ao limite” extremo.
O crescimento vislumbrado para a
Mediação (e já concretizado na maior
parte do território nacional) é atribuído
à conscientização quanto ao objetivosíntese do Estado contemporâneo que
é o bem-comum e a pacificação social.
“Abrem-se os olhos”, para os métodos
alternativos de solução de conflitos
como adequados “meios alternativos
de pacificação social”, o que entre
nós, somente ocorre após anos de
experiência implantada nos países
vizinhos.20

As principais práticas abarcam as
áreas de família, escola, comunidades,
instituições e empresas dentre outras21.
Quando se compara a justiça retributiva,
que vinha sendo praticada com a única
finalidade de provar delitos, estabelecer
culpas e aplicar castigos, com a justiça
restaurativa, que pretende resolver
conflitos, assumir responsabilidades
e reparar o dano, percebe-se um novo
paradigma na reeducação ou reforma
de jovens em conflito com a lei.
A mediação não se ocupa do
delito e sim do conflito decorrente
dele. Caráter curativo e preventivo

6. A prática da Justiça Restaurativa

U

ma idéia que data de 1970,
iniciada nos Estados Unidos,
como Mediação entre réu e
vítima, através de reuniões dialógicas
(círculos restaurativos) buscou a
participação do autor do ato infracional
(réu), do receptor de tal ato (vítima) e da
rede social de ambos, além da presença
de um facilitador de diálogos, e, por
vezes, com alguém da família.
Essa prática foi tomando corpo
próprio, expandindo-se para o Chile,
Colômbia e Argentina, chegando então
ao Brasil, onde de forma pioneira foi
aplicada, pela 3ª Vara do Juizado da
Infância de Porto Alegre, no ano de
2002, ganhando reconhecimento ao
longo dos últimos anos. Atualmente
vem apresentando resultados efetivos
também em outras localidades do
território nacional.
Justiça Restaurativa tem se
projetado com significativos avanços
nas questões relacionadas aos jovens,
com resultados significativos.22
A proposta da Justiça Restaurativa
é a promoção de um outro olhar para
Justiça, o jovem autor de ato infracional
e o receptor do ato violador, dando às
partes a possibilidade de protagonizar

os papeis de sua própria história. É
uma nova percepção do crime, por
meio de uma outra abordagem, quanto
aos valores, procedimentos, resultados
para o receptor do ato (vítima) e
resultados para o autor do ato (réu).
No encontro mediado - prévia
e cuidadosamente preparado - pela
primeira vez, cada uma das partes tem
a oportunidade de escutar ativamente
os sentimentos decorrentes do fato
conflitante e suas repercussões
nas crenças, mitos e valores dos
envolvidos, assim como no seio de
suas redes de pertinência. Permite
que uns se coloquem nos lugares
dos outros, inclusive no âmbito
emocional, vivenciando a experiência
de conviver com o outro lado da
história, afastando os ressentimentos
ou medos infundados, que gerariam
amargura e desejos de vingança,
originados na revolta, no sentimento
de impotência ante os ataques e
também um forte sentimento de
injustiça.
Essa experiência tem
demonstrado que as soluções auto
negociadas/construídas geram
maior comprometimento das partes,

tornando a decisão firme e duradoura.
Já é possível afirmar, por coleta e
consolidação de dados, que reduzem
a patamares inferiores a 20% os níveis
de descumprimentos de acordos.
É de bom alvitre que se tenha claro
que a Mediação, assim como a Justiça
Restaurativa (através das Práticas
Restaurativas, que se materializam
por meio de círculos restaurativos, de
conferência, de sentença, educação
para a paz, etc), tem seus limites. Não
representam a panacéia para todos
os males e nem uma modalidade
irrestrita e incondicional de resolução
de conflitos, adequada para toda e
qualquer situação ou circunstância.
O uso da Mediação é inadequado
para circunstâncias em que haja o
desequilíbrio de poder (quando não
superável pelo uso das técnicas de
comunicação e de negociação para
equilibrar a relação). Nesta hipótese é
dever do mediador encerrar o processo
de Mediação.
Também não é indicada a Mediação
quando é questão jurídica o tema
central do litígio, o que envolve a
necessidade de efetiva definição quanto
à norma aplicável, quanto aos direitos

O GLOBO, Domingo dia 14 de dezembro, Caderno “O País”, página 17.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria Geral do Processo. 12ª. Edição, São Paulo:
Malheiros Editores, 1996.
21
Seminário promovido pela PUC-RJ em outubro de 2008
22
Informações sobre os Projetos de Justiça Para o Século XXI em http://www.justica21.org.br/j21/index.php
19
20
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e obrigações decorrentes do preceito
legal, à aferição ou reconhecimento
de direitos etc, aspectos divorciados
das práticas mediativas.
Não se aplica a Mediação em
casos de ilegalidade (tipificadas como
crimes ou não), e condutas contrárias
ao interesse público (fraudes e/ou
corrupção), afrontas ao direito e às
normas jurídicas (lesão moral ou
patrimonial a direitos de terceiros) e

S

endo o conflito uma decorrência
das relações interpessoais,
não há que se evita-los e sim
aprender a geri-los, tornando-os
uma oportunidade. E o desafio de
instituir a Mediação é grande, vez que
a cultura brasileira para a solução dos
conflitos é adversarial (é mandatória).
Ou seja, a via adversarial (que implica
na contraditória e na ampla defesa,
com garantia em sede constitucional)
está arraigada na nossa cultura, nas
práticas correntes e na forma de se
gerir os conflitos (sendo usual que
se vá diretamente da evitação ao
contencioso judicial, sem passar pela
via da negociação).
A Mediação e as Práticas
Restaurativas favorecem que se
robusteçam as práticas sociais
fundadas no diálogo e em busca
de um consenso; ou seja, a maior
participação da sociedade, e a
articulação entre a sociedade e o
Estado. Sendo assim, é necessário que
se promovam oportunidades para o
desenvolvimento destas habilidades
necessárias à articulação, a instância
comunicativa e aos diálogos
colaborativos.
Estudos têm demonstrado que
ao debruçar-se sobre os princípios e
ensinamentos da prática da Mediação,
aqueles que conseguem mudar da lógica
adversarial para a lógica colaborativa
da Mediação, necessariamente tornamse vinculados à cultura da paz por meio
da internalização de procedimentos,
conceitos e posturas fomentadoras de

23

inúmeras outras questões éticas (na
mais ampla acepção da palavra).
É admissível que os conflitos
decorrentes de delitos sejam (uma
vez cumpridas todas as questões
legais e jurídicas, inclusive trâmites
judiciais) objeto de Mediação e de
Práticas Restaurativas, como já
vem ocorrendo em alguns estados
da federação, situações estas em que
os mediadores e/ou facilitadores,

cuidarão do conflito decorrente do
delito e não o inverso.
Então, cientes das possibilidades
e limitações da Mediação e da
Justiça Restaurativa, tornam-se
estas, instrumentos preventivos e
de intervenção (precoce) para novos
incidentes e permite perceber a
amplitude da adoção de suas práticas
como um caminho inevitável para a
paz social.

Conclusões
uma atitude harmônica, tanto interna
quanto externa, nas práticas cotidianas
de convivência.
Técnicas e conceitos inerentes
a Mediação remetem a norteadores
de conduta lastreados na construção
da cidadania, visto que a Mediação
do conflito funda-se no respeito às
normas vigentes em cada contexto
e às autoridades democraticamente
constituídas e, sobretudo, no
direito do outro de expressar-se, de
pensar e ser diferente, ampliandose as habilidades de comunicação
(competência comunicativa) e de
negociação, além da compreensão de
percepções das interações sistêmicas
e da interdependência de cada um
em relação ao contexto no qual está
inserido.
A Mediação privilegia a
sustentabilidade dos diálogos
mesmo nas situações de divergência
ou de conflito, o que passa pelo
aprimoramento da competência social,
propiciado por habilidades para
o diálogo sustentável. Indivíduos
socialmente mais competentes e
afeitos ao diálogo interferem no
exercício consciente da cidadania
estendendo o raio de suas ações
para além dos contextos dos quais
participam diretamente. Nesse sentido,
a Mediação se coloca como um agente
de melhoria na qualidade de vida dos
indivíduos e dos contextos sociais
(um elo entre o individualismo e a
interdependência).
Para a Mediação se tornar uma

prática corrente não pode ser elitizada (o
que quase ocorreu, já que inicialmente
os conhecimentos e capacitações eram
restritos e, muitas vezes, somente
acessíveis aos que podiam buscá-los
diretamente no exterior), e nem deve
ser institucionalizada. O Judiciário
é um verdadeiro legitimador da
prática da Mediação ao inseri-la no
seu “portifolio” (por meio do Sistema
de Múltiplas Portas). Mas para a
Mediação ser uma prática efetiva,
deve ser incorporada indistintamente
como filosofia de gestão de conflitos,
em todas as esferas, classes, níveis e
meios sociais.
Fr e q u e n t e m e n t e a c o n t e c e m
situações que não gostaríamos que
acontecessem e não acontecem
situações que gostaríamos que
acontecessem, gerando raiva, mágoas
e ressentimentos, que escalados
podem deflagrar conflitos23. A forma
de lidar com as frustrações, demandas
e/ou necessidades não atendidas,
pode estar nas práticas da Mediação,
que propõe um olhar prospectivo.
É um caminho inevitável entre o
individualismo e a interdependência,
uma possibilidade para um convívio
social mais harmônico.
O “foco no futuro” praticado nas
sessões de Mediação e nos Círculos
Restaurativos encontram perfeita
associação com Saramago, quando
afirma que “não importa o que passou,
importa que passou e que saibamos
que passou”. Uma perfeita visão
prospectiva.

LUSKIN, Fred. O Poder do Perdão. Uma receita provada para a saúde e felicidade. Editora Francis . 7ª Edição 2007
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A Fotografia como
Informação e Memória

“

A fotografia cristaliza não apenas
o momento daquilo que expõe:
ela nos conta do olhar por trás da
câmera, suas escolhas, das técnicas
disponíveis para o registro, das
presenças e ausências do cenário
que se descortina.

Patrícia Rosas
Bibliotecária do TCMRJ

A

fotografia, registro de
imagens a partir de processos
físico-químicos, surge nos
anos 1840, no contexto da revolução
industrial, que se desenrolou a
partir de uma diversidade de
inovações técnicas, ao mesmo
tempo demandadas e produzidas
pelas alterações radicais no mundo
da produção. Contudo, o fenômeno
da câmara escura (produção de
imagens pela passagem da luz
através de um pequeno orifício) já
era conhecido há muitos séculos
— supõe-se que desde os tempos
áureos da Grécia —, e o estudo de
processos químicos para o registro
permanente destas imagens remonta
às experiências dos alquimistas com
sais de prata no século XVI. Desde
então, e do aparecimento da técnica
de Daguerre — que, embora não
permitisse cópias, possibilitava o tão
almejado registro de imagens —, o
processo de produção e reprodução
de imagens se alterou de forma
espetacular, até chegar à fotografia
digital — que, aliás, tecnicamente
falando, nada tem de fotográfico, já
que não passa por registros físicos
100
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de raios de luz.
Embora a princípio uma tecnologia
pouco flexível e aparentemente nada
produtiva, ainda assim representava
uma forma inovadora de registrar
o mundo, funcionando como fonte
de informação para outros campos
de conhecimento. A utilização de
imagens fotográficas no registro
e identificação de criminosos, a
partir dos anos 1860, e a iniciativa
de registrar conflitos bélicos
— sendo a guerra da Criméia o
exe m p l o m a i s m a r c a n t e d e s t e
evento — ilustram seu uso como
fonte de informação. Além disso,
estudiosos da natureza e de outras
culturas contavam com as imagens
produzidas pela nova tecnologia,
em sintonia com o nascimento da
biologia e da antropologia como nós
conhecemos.
O grande interesse que a técnica
fotográfica despertou desde os seus
primórdios acabou por favorecer a
criação de grandes empresas dedicadas
ao ramo, e conseqüentemente, o
aperfeiçoamento da técnica. Aspectos
diferentes do mundo passaram a
chegar a indivíduos que antes só os
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”

conheciam através de relatos, e a
câmera passou a documentar aquilo
que se encontrava no centro do
interesse dos indivíduos, instituições
e grupos que dela faziam uso. Embora
a pouca mobilidade refreasse sua
utilização cotidiana, observamos
o intenso crescimento dos usos da
fotografia para registrar eventos
de importância social e científica,
além das possibilidades abertas
no campo artístico, desde o início
percebidas. As imagens produzidas
pela fotografia contribuíram para
ampliar a realidade perceptível,
tornando fatias de mundos distantes
mais próximas e familiares aos
homens e mulheres que tinham
acesso à fotografia, e ao mesmo
tempo alimentavam sua curiosidade
em relação ao que não fazia parte do
seu cotidiano.
A popularidade das “revistas
ilustradas,” a partir da virada do
século e até os anos 1950, atestam
a popularidade da técnica, que com
o surgimento das câmeras portáteis
e da sofisticação da tecnologia,
tornando a revelação um processo
mais rápido e barato, se torna mais

acessível. Se até a primeira década
do século XX o registro familiar, do
homem comum e do seu mundo, era
um evento muito esporádico — que
mesmo assim inaugurava uma forma
nova e um tanto bizarra de recordar,
se reconhecer e se mostrar aos outros
— com a popularização crescente
das técnicas passou a fazer parte do
cotidiano das classes médias, que
nos anos 50 já a incorporavam a sua
lista de utilidades domésticas.
Se a sua presença no cotidiano
já se tornara indiscutível nos anos
50, que dizer da sua importância
jornalística? Os registros das
guerras, seu uso como instrumento
de denúncia e a popularidade dos
diários de viagem publicados em
revistas atestam a instauração
daquilo que viria a ser um dos
pilares do registro visual — e
posteriormente, audiovisual —
durante o século XX: o estatuto
visual da verdade, a crença na
imparcialidade intrínseca das
imagens produzidas por uma lente
objetiva.
Talvez de uma forma um tanto
paradoxal, o reconhecimento da
fotografia como documento de
valor histórico não se deu de
forma imediata. Como de início
uma boa parte das imagens eram
literalmente “produzidas” —
posadas, armadas, a captação de um
cenário cuidadosamente elaborado
com fins bastante específicos, por
aqueles que detinham o restrito uso
da tecnologia —, a fotografia foi de
imediato descartada como registro
da história dos homens. A partir
dos anos 30, historiadores começam
a ampliar a noção de documento,
e Lucien Febvre e Marc Bloch,
pioneiros da Escola dos Anais,
enfatizam a necessidade de se levar
em conta o caráter multiforme
da documentação histórica.1
Mesmo nos dias de hoje, contudo,
a utilização plena da fotografia,
como documento e instrumento
único e útil de conhecimento da
história das sociedades, é alvo de
controvérsias. Segundo Kossoy, “sua

importância, enquanto artefatos de
época, repletos de informações, arte
e técnica, ainda não foi devidamente
percebida.” 2 Uma das razões seria
a dificuldade em construir uma
metodologia capaz de analisar e
interpretar informação que não se
enquadre em um sistema de signos
tradicional e de leitura menos
ambígua, como a escrita.
As transformações no estudo da
história trazem em seu bojo questões
relativas à forma de organização
e c onse r va ç ã o de doc ume nto s
e arquivos. A importância de
se compreender o contexto do
documento acentua a necessidade
de conservar não apenas um
determinado registro fotográfico,
mas da sua proveniência, do
material que a acompanha, e da
maior quantidade possível de
informações relativas a ela.
“LeGoff discute a questão da
importância da construção de séries
arquivísticas como forma de manter
o documento contextualizado.” 3
A fotografia cristaliza não apenas
o momento daquilo que expõe: ela
nos conta do olhar por trás da
câmera, suas escolhas, das técnicas
disponíveis para o registro, das
presenças e ausências do cenário
que se descortina. É, portanto, um
artefato socialmente produzido.
Assim, tanto não pode ser ignorada
como documento histórico, como
não deve ser vista como registro
frio e imparcial da verdade.
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Carta a um amigo
Dirigindo-se a um amigo que discorda de sua posição
adotada no artigo “Tropel dos Bárbaros”, publicado na
Revista TCMRJ nº 39 e no jornal O Globo de 13.10.2008, o
Conselheiro Humberto Braga publica artigo onde esclarece
e fundamenta a sua opinião.

Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ e Professor aposentado da UERJ

S

ua preocupação, no que tange
ao nosso país, é a corrupção
política, que existiu sob todos os
governos, mas que, atualmente, teria
se intensificado. Portanto, para você, o
problema fundamental do Brasil é de
natureza ética. Eis aí um expediente
clássico da política no nosso país e no
resto do mundo. Segundo essa visão,
as questões prioritárias não são as
econômicas e as sociais e sim aquelas
que prometem saneamento moral. Este
é um típico recurso diversionista, pois
tenta desviar a atenção pública dos
problemas estruturais para os éticos.
Vimos exemplos disso nas campanhas
de Carlos Lacerda, Jânio Quadros,
Fernando Collor. Aí temos o moralismo,
exploração política da moralidade.
Incluir Lula e o PT entre esses cruzados
é um equívoco. Eles também verberaram
a corrupção, mas sua tônica foi sempre e
preponderantemente social.
Vamos nos ater ao combate à
corrupção política e à criminalidade
comum. Ambos concordamos em que,
infelizmente, essas chagas têm raízes na
cultura nacional e uma bem sucedida
luta contra elas exigirá profundas
mudanças na própria sociedade.
Segundo a historiadora Mary Del Priore,
a corrupção grassava já no Brasil colonial
(Fórum Nacional pgs. 173 a 185). Hoje a
visibilidade da corrupção é bem maior
do que no passado. Isso significa que
uma dura repressão poderá reduzir suas
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manifestações, mas não as extinguirá.
A história criminal e penal mostra que
a pura repressão, mesmo a mais severa,
não consegue eliminar a delinqüência
no meio social criminogênico. Veja
alguns dados no final da carta. E nunca
revoluções políticas mudaram culturas.
Estas resistem até a grandes revoluções
sociais. Culturas só mudam no longo
tempo sob o efeito de uma pluralidade de
causas. Também a pregação moralizante,
apenas, não será suficiente para a
almejada regeneração ética. A mensagem
cristã, fundada nos princípios do amor ao
próximo e da não violência, não impediu
que a civilização cristã fosse a mais
violenta da História.
Democracia significa,
substancialmente, acatamento às regras
do jogo estabelecidas na Constituição.
Ela favorece corrupção e criminalidade?
Pelo exemplo do nosso país e de outros,
será razoável concluir que ditadura é
mais eficaz na repressão desses males?
E valerá a pena o preço a pagar por essa
esperada “purificação”? Escrevi no artigo
“Bárbaros”: “Entre uma democracia
corrompida e uma ditadura imaculada
vejo na primeira um mal menor”. Nas
ditaduras pode-se furtar tranqüilamente a
salvo de importunas denúncias. Lembre-se
Lord Acton: “O poder absoluto corrompe
absolutamente”. Na Inglaterra do século
XVIII e nos Estados Unidos do século
XIX, a corrupção na vida pública era
uma praga, mas nenhum líder político
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tentou ou propôs golpes e revoluções
para extirpá-la.
Transferindo o nosso assunto do
campo e da indignação para um plano
mínimo de racionalidade, quero conhecer
suas propostas sobre como combater
eficientemente a imoralidade pública. Que
medidas objetivas, concretas, específicas,
sobretudo praticáveis, você sugere contra
a corrupção política e a criminalidade
comum? Se você sabe essas medidas,
porque não usa a internet para convocar
outros, que partilham suas opiniões e
aceitam seus métodos, para mobilizá-los,
organizá-los, como um autêntico grupo
de pressão? A indignação deve exaurir-se,
em protestos verbais, cartas a jornais ou
em algumas passeatas sem resultados ou
conseqüências? Insisto na matéria. Que
alterações você propõe na Constituição
da República, no Código Penal, no Código
de Processo Penal, no Código Civil etc?
(muitos “esclarecidos” membros da nossa
elite estão se lixando para esses papéis que
eles desconhecem e por isso desprezam).
Que é que você sugere quanto às polícias
e ao Ministério Público?
A impunidade (você cita alguns
casos) decorre de deficiência das leis ou
do Judiciário? Leis podem ser revogadas,
alteradas ou instituídas pelo Legislativo. O
Judiciário pode ser melhor aparelhado. No
momento há escassez de juízes no Brasil.
Um juiz para cada 30.000 habitantes.
Na Alemanha um juiz para cada 3.000
habitantes. 10.000 processos para cada

juiz no Estado de São Paulo (Fórum
Nacional, pág. 146). No artigo mencionado
afirmei que, ordinariamente, o processo
judicial é lento. E acrescentei que essa
lentidão “não é apanágio do nosso país
ou do nosso tempo”. Nos Estados Unidos
de hoje, nas unidades federativas em que
há pena de morte, a justiça se efetiva com
a execução do condenado a ela. Todavia,
muitos deles ficam no Corredor da Morte
às vezes mais dez anos. Isso acontece
por causa dos recursos judiciais. Mas,
no próprio passado distante, quando as
leis eram muito mais sumárias e simples
e os direitos individuais não tinham as
garantias que têm hoje, a Justiça também
não era rápida. Citei o exemplo de Hamlet
lamentando “The law’s delay”.
Você sabe que em todos os Estados
soberanos do mundo existe um Poder
Judiciário organizado, formalmente
independente, cujas decisões não podem
ser anuladas ou alteradas por outro
poder extrajudicial. Portanto o Poder
Judiciário não é suprimível. E só pode
ser substituído por outro Poder Judiciário.
Essa substituição poderia ocorrer?
Como? Atente-se em que o Judiciário
não julga apenas crimes, mas decide em
todos os litígios civis, administrativos,
constitucionais, comerciais etc.
Escrevi, no artigo “Bárbaros”, sobre
o Supremo Tribunal Federal: “Incumbe
a seus membros decidir não com a
freqüentemente volúvel opinião pública
e sim com suas convicções jurídicas.
Parlamentos devem ser sensíveis a
pressões populares. Tribunais têm que
obedecer aos imperativos da legalidade”.
Realmente juiz deve julgar com o
seu entendimento legal. Não fosse assim,
poderíamos ter um órgão judicante
(jamais um tribunal) que, antes de decidir
sobre algum assunto importante, pediria
ao IBOPE uma pesquisa de opinião e
votaria com o desejo da maioria... O STF
não adota esse comportamento. Que fazer
com ele? Fechá-lo? E colocar o que no seu
lugar? O próprio júri popular, que delibera
no julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, muitas vezes, decide contrariando
a maioria da opinião pública.
Críticas ao Judiciário não me levariam
a escrever o artigo “Bárbaros”. Nele eu
disse: “O Poder Judiciário não é infalível

e portanto é passível de críticas”. Mas
o que li e ouvi foi algo bem diferente.
Decisões do Supremo foram recebidas
com bramidos de fúria, insultos e ápodos.
Vi nisso um desafio quase sedicioso à
ordem jurídica e, conseqüentemente, à
democracia. Uma coisa é criticar, outra
é achincalhar. Pode-se compreender um
desvairamento, não porém aplaudi-lo ou
encorajá-lo.
Agora cabem algumas perguntas:
1) Deve-se abandonar o princípio
basilar do Direito de que todo homem é
inocente até a prova em contrário?
2) Na falta de provas, a má reputação
do acusado é suficiente para a sua
condenação?
3) A simples acusação deve acarretar
a perda dos direitos constitucionais do
acusado?
4) Sob o pretexto do combate ao crime
deve-se permitir a implantação de um
Estado Policial que ponha os direitos dos
cidadãos à mercê do seu arbítrio?
Eu lhe pergunto se, em toda essa
retórica punitiva, não haverá um
indisfarçável pendor antidemocrático?
Porém não é só a democracia a ameaçada.
O ataque público e descarado a direitos,
proclamados fundamentais do homem,
subverte os fundamentos do que se
entende por civilização. Por outro lado, o
sensacionalismo da mídia fez do crime o
mais atraente dos espetáculos. Nenhum
outro assunto, hoje, suscita tanto o
interesse popular. Isso é diversionismo
levado ao paroxismo.
Como combater a corrupção política
e o crime organizado? Minha resposta:
com os instrumentos legais vigentes
destinados a essa finalidade ou criando
novos que a necessidade indicar. É o único
método possível do sistema democrático.
Com toda certeza não se combatem
eficazmente aqueles males com gritaria,
vociferação, explosões de irracionalidade.
Essa, inclusive, é uma manifestação de
voluntarismo simplório: a crença em que
a pura vontade pode remover todos os
óbices do mundo exterior.
Você me disse uma vez: “Não adianta
mudar leis se seus aplicadores são maus”.
Minha resposta foi a mesma de agora:
“Então, o único jeito será mudar de
povo”.

Lutar contra a impunidade é
dever cívico de todos. Mas dentro da
lei. Punição antes do julgamento é
linchamento. Se é isto que pedem nossos
cidadãos esclarecidos; então a barbárie já
empolgou as elites. É a sua consagração,
o reino do vale-tudo no qual ninguém
poderá invocar leis ou reclamar direitos.
Cada um por si e o demônio por todos.
Mas cumpre reconhecer que a borrasca
moralista teve um poder prodigioso:
levou pessoas inteligentes e dignas,
porém apaixonadas, à derrota da razão
e ao colapso do senso de justiça. Tenho
autoridade para escrever assim. Você
acompanhou a minha vida pública
por mais de 40 anos, sabe que nunca
tive a mais leve complacência com a
corrupção. Para mim, a grande conquista
histórica da consolidação do processo
democrático no Brasil está sob ameaça.
Por isso, sem qualquer interesse pessoal,
contrariando a maioria dos integrantes
do meu círculo social, decidi me opor
publicamente à invasão que, com
propriedade, chamei de bárbara porque,
se vitoriosa, não trará a purificação e
sim a ruptura institucional e a ruína do
Estado de Direito.
NOTAS
“Somente no Estado do Rio de Janeiro,
1195 pessoas foram mortas pelos policiais
em 2003, 65% dos casos com sinais claros
de execução. Em 2004, as vítimas foram 984,
em 2005, 1087, em 2006, 1063, apenas nos
primeiros seis meses”.
Arthur Ituassu e Rodrigo de Almeida
Fórum Nacional, pág. 147.
“Entre 2003 e 2007, inclusive, as polícias
do Estado do Rio de Janeiro mataram,
segundo dados oficiais, 5659 pessoas. Devese observar que os números são subestimados
e que um percentual extremamente elevado
refere-se a execuções”.
Luiz Eduardo Soares, ex-secretário
Nacional de Segurança Pública
Fórum Nacional, pág. 321.
Por estes dados, a pena de morte é mais
aplicada no Brasil que na China.
Isso abona a tese, esposada por todos
os criminalistas, de que a repressão
pura e simples, não consegue eliminar o
banditismo.
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Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas na imprensa que, por sua
atualidade, não perderam o interesse.

O Globo - 12 de dezembro de 2008
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Jornal do Brasil - 22 de janeiro de 2009
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Fisioterapia X Obesidade

Jorge Ricardo Soares dos Santos
Fisioterapeuta do Hospital São Lucas e
da Clinica de Cirurgia da Obesidade e
Aparelho Digestivo

A

obesidade é uma doença epidêmica
que vem atingindo grande
parte da população mundial,
causando uma série de outros problemas
graves de saúde, tanto orgânicos, quanto
psicológicos, colocando a vida da pessoa
em risco. Esta doença é presente em
todas as classes sociais e idades, inclusive
crianças, dados estes muito preocupantes,
já que o número de crianças obesas vem
aumentando significantemente nos
últimos anos.
As razões para a obesidade são
diversas e complexas. Apesar da
ciência convencional, a obesidade
não é simplesmente um resultado de
alimentação excessiva. Pesquisas têm
demonstrado que, em muitos casos, uma
causa significativa e fundamental da
obesidade mórbida é a genética. Por outro
lado, estudiosos relatam que o aumento
do sobrepeso e da obesidade nas últimas
décadas pode ser explicado, mediante
apenas uma observação: grande parte da
população consome mais calorias do que
as gerações passadas, sem mudança no
gasto diário habitual de energia.
A obesidade torna-se “mórbida“
quando atinge o ponto de aumentar,
significantemente, o risco de uma ou
mais doenças graves relacionadas à
obesidade, também conhecidas como comorbidades, que resultam em deficiência
física significativa ou até morte. Além
disso, uma morte prematura não é a única
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conseqüência em potencial. Efeitos sociais,
psicológicos e econômicos decorrentes da
obesidade mórbida, embora injustos,
são reais e podem ser especialmente
devastadores.
A obesidade mórbida é a segunda
causa de morte evitável no mundo,
perdendo apenas para os acidentes
automobilísticos. No Brasil, 30% das causas
de morte estão associadas à obesidade e
doenças crônicas não transmissíveis,
tais como: diabetes mellitus, hipertensão
e problemas cardíacos. Além disso,
sobrecarrega a coluna, articulações
(artroses) e doenças varicosas superficiais
e profundas, além de aumentar o risco de
infarto do miocárdio devido a doenças
coronarianas, incontinência urinária,
apnéia do sono, infertilidade, impotência,
entre outras.
Em geral, a obesidade mórbida é
definida da seguinte maneira: 45 kg ou
mais acima do peso corporal ideal ou um
índice de massa corporal (IMC) igual ou
superior a 40 kg/m². Este índice usa uma
fórmula matemática que trabalha com a
estatura e o peso da pessoa. O cálculo do
IMC é simples e fácil de ser feito, bastando
dividir o peso (em kg) pela altura (em
metros) elevada ao quadrado (altura x
altura): IMC = kg/m²
O resultado é determinado através de
uma tabela de classificação da obesidade
que usa o IMC para avaliar o peso x a
pessoa, e indicar se ela está na faixa
correta de peso ou não.
Tabela de Classificação
da Obesidade
IMC (Kg/m²)

CLASSIFICAÇÃO

Até 20

Abaixo do peso

20 a 25

Peso ideal

25 a 30

Sobrepeso

30 a 35

Obesidade
Moderada

35 a 40

Obesidade
Severa

40 a 50

Obesidade
Mórbida

>50

Super Obesidade
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Aquelas pessoas que são classificadas
como sendo obesas mórbidas (IMC maior
que 40kg/m²) vêm buscando a cirurgia
bariátrica como forma de ajuda, com
relação à perda de peso. Mas, é importante
lembrar que o procedimento cirúrgico
é o último recurso a ser utilizado na
melhora da qualidade de vida da pessoa
(as opções se relacionam diretamente
com o grau de obesidade), dando sempre
preferência à mudança dos hábitos de
vida e alimentares, bem como a realização
freqüente de atividade física.
O tratamento da obesidade é sempre
necessário e implica, primeiramente, em
firme determinação da pessoa.
Para aquelas pessoas que serão
submetidas a este procedimento
cirúrgico, é de suma importância a
interação entre diversos profissionais,
entre eles: médico endocrinologista,
psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta,
anestesiologista e enfermagem, que
avaliarão os riscos e benefícios através do
seu perfil, para saber qual o melhor tipo do
procedimento cirúrgico adequado, para,
então, realizá-lo.
O papel da fisioterapia no tratamento
cirúrgico da obesidade mórbida tem como
principal objetivo preparar o paciente para
o ato cirúrgico, prevenindo complicações
pulmonares e vasculares, restaurando a
capacidade respiratória, melhorando as
trocas gasosas, a mecânica respiratória e
a oxigenação pulmonar. Pode, também,
orientar o pós-operatório, indicando as
atividades permitidas como, por exemplo:
mobilizações precoces,caminhadas
comedidas em terreno plano, evitar
serviços pesados por sessenta dias, dirigir
e relações sexuais após trinta dias, uso
de faixa abdominal por quarenta e cinco
dias, podendo ser retirada no período de
repouso, além de incentivar a realização
de atividade física necessária para a
manutenção da qualidade de vida desta
pessoa.
É importante lembrar que a cirurgia
é uma ferramenta, e o acompanhamento
pela fisioterapia no pós-operatório é
importante também para o sucesso da
mesma.

em pauta

em pauta

Colar do Mérito:
TCMRJ reconhece atuação
de seis autoridades em 2008

Abertura da solenidade

O

TCMRJ realizou, em 3 de
novembro, pelo quinto ano
consecutivo, a solenidade
de entrega do Colar do Mérito a
seis autoridades que, em diferentes
atividades, demonstraram reconhecer
a importância dos tribunais de contas
na construção do novo modelo de
administração pública.
O presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello, iniciou a solenidade,
realizada no auditório Luiz Alberto
Bahia, saudando os 20 anos de
promulgação da Constituição da
República. “O Texto Constitucional
ampliou as competências dos
Tribunais de Contas, assegurando sua
independência como órgão autônomo,
com a missão de defender os interesses
do cidadão e da sociedade quanto
à aplicação correta do dinheiro e à
guarda e administração do patrimônio
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público. A Constituição da República
acaba de completar 20 anos, ao
longo dos quais vem se adaptando
às mudanças e demandas da própria
dinâmica social, mantendo intactos os
fundamentos do Estado Democrático
de Direito, as garantias e direitos
individuais e sociais”.
Segundo Thiers Montebello, a
sociedade tem exigido mais eficiência
na administração pública e no controle
dos gastos do erário. “Os novos
clamores da sociedade, cada vez mais
consciente de seus direitos - direito
fundamental à boa administração,
pautada na impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência
da gestão pública – vêm exigindo
o aperfeiçoamento constante dos
Tribunais de Contas”.
Thiers Montebello enalteceu as
ações pedagógicas dos Tribunais
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de Contas que, em vez de somente
punir, exercem “papel de orientador
e educador dos gestores públicos,
prevenindo a prática de atos de
improbidade administrativa e impondo
sanções como último recurso”.
Após as palavras do presidente do
TCMRJ, o apresentador da solenidade,
Márcio Gomes, lembrou passagens da
biografia do Ministro Victor Nunes
Leal que justificam a escolha do nome
para a honraria. “É uma homenagem
à memória desse ilustre jurista cuja
formação em ciência política e
sociologia permeou sua obra jurídica,
aproximando-a da realidade brasileira.
Victor Nunes Leal era um apaixonado
pensador do Direito com obsessiva
preocupação de ver a justiça como um
serviço público antes de mais nada”.

Homenageados
Foram agraciados com a Comenda, em 2008, o jurista Bernardo Cabral, o Ministro Carlos Alberto Direito, o senador
Francisco Dornelles, o desembargador José Carlos Murta Ribeiro, o Ministro Massami Uyeda e o Ministro Ubiratan
Aguiar.
Jurista Bernardo Cabral
– graças à visão lúcida
de Bernardo Cabral e
às novas forças políticas
empenhadas na
construção de um Estado
de Direito, os Tribunais
de Contas tiveram suas
atribuições ampliadas
pela Constituição de
1988, que destaca a
importância das funções de fiscalização e
controle externo da administração pública,
no contexto democrático, como instrumento
de participação social.

Ministro Carlos Alberto
Direito, do Supremo
Tr i b u n a l Fe d e r a l –
Ocupou diversos cargos
n o Po d e r E x e c u t i v o
que exigiram máxima
responsabilidade,
dignidade, honradez
e devoção à causa
pública. Em face de
vasta experiência na
administração pública, o Ministro Carlos
Alberto Direito reconhece a dimensão e a
relevância social do sistema de fiscalização e
controle a cargo dos Tribunais de Contas.

Ministro Ubiratan
Aguiar, do Tribunal de
Contas da União – TCU
- O Tribunal de Contas
da União é órgão de
referência e elevado
prestígio; acreditado
e considerado aliado,
a qualquer tempo,
contra o desgoverno e
a corrupção. O TCMRJ
reconhece a atuação do Ministro Ubiratan
Aguiar como Magistrado de Contas,
que honra o sistema de controle com
sabedoria, conhecimento e experiência na
administração pública, independência e
autonomia de julgamento.

S e n a d o r Fr a n c i s c o
Dornelles,
do
S e n a d o Fe d e r a l Seriedade, respeito,
conduta fundada
em valores morais e
dedicação incansável
à administração e às
finanças públicas
aproximaram o senador
Francisco Dornelles do
sistema de controle, que hoje conta com
o reconhecimento de um dos políticos
brasileiros mais experientes e respeitados.

Desembargador José
Carlos Murta Ribeiro,
presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro - TJRJ –
José Carlos Murta Ribeiro
enfatiza a necessidade de
o Poder Judiciário atuar
sempre em sintonia com
os valores cultuados pela
sociedade, que clama
pela ética, transparência, eficiência e,
sobretudo, pela sensibilidade do magistrado
diante dos graves problemas e conflitos
resultantes das desigualdades sociais.

Ministro Massami
Uyeda, do Superior
Tribunal de Justiça STJ – Natural da cidade
de Lins, São Paulo. O
Ministro Massami Uyeda
recebeu, da Câmara
Municipal, o título de
Cidadão Honorário
do Rio de Janeiro.
Com sólida formação
humanista, voltada para a defesa de ideais
que privilegiam valores morais e retidão de
caráter, Massami Uyeda é o primeiro nissei a
integrar o Superior Tribunal de Justiça.

A solenidade
Representante dos outorgados,
o Ministro Carlos Alberto Direito
agradeceu a homenagem e enalteceu
o caráter e a capacidade visionária do
Ministro Victor Nunes Leal. “Estamos
todos honrados com a escolha, mas
sabemos que nossas biografias apenas
seguiram o curso de nossos deveres, na
melhor expectativa de termos cumprido
nossas obrigações profissionais. Os
prêmios e as honrarias merecem sempre
ser recebidas com recolhimento, com
a serena consciência de que somos
menores que nosso tempo e apenas
maiores pelo dom abençoado de sermos
pessoas humanas dotadas da mesma
natureza de todos os nossos irmãos.
Essa é a sensação da temperança
que nos torna humanos aos olhos
do mundo e agradecidos pelo muito
que a vida nos oferece. O Tribunal de

Marcelo Alencar, Maurício Azêdo, presidente da ABI, João Havelange, presidente de
honra da FIFA e Marcos Vilaça, ministro do TCU

Contas do Município do Rio de Janeiro
consagra a figura humana de Victor
Nunes Leal, maior entre os maiores,
que tem seu nome no apogeu dos
exemplos republicanos, para cobrir de

honra os que foram escolhidos para
portá-lo no peito, símbolo daquilo que
nosso país tanto anseia, nos anelos de
todos e de cada um”.
O Ministro Carlos Alberto destacou
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Conselheiro Antonio Julio Bernardo Cabral, Zuleide Cabral e o
senador Bernardo Cabral

Conselheiro Francisco Netto, do TCM/BA, Thiers Montebello,
pianista Carol Murta Ribeiro, desembargador José Carlos
Murta Ribeiro e Walmar Paes

a importância dos Tribunais de Contas,
cada vez mais exigidos. “Os Tribunais
de Contas têm enorme responsabilidade
como instituição especializada que se
lança na vanguarda dos controles
da administração pública e de seus
tentáculos. O mundo se tornou
menor, porém mais e mais complexo.
E a administração acompanhou essa
complexidade. Mas essa complexidade
tem armadilhas que despertam
cobiças, estimulando o ter mais do
que o ser. E os Tribunais de Contas
devem aparelhar-se para cuidar
dos bens públicos, do patrimônio
comum do povo, começo e fim da
democracia, lembrou o Ministro”.
E finalizou: “quando participamos
dessa sessão, na cobertura do nome de
Victor Nunes Leal, devemos refletir
sobre o que vem depois de nós. Os
homens públicos que não pensam
no que está por vir não são capazes
de entender seus papéis na história.
Sequer são capazes de entender seu
papel na vida. Não é por outra razão
112
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O vice-governador Luiz Fernando Pezão, entre os conselheiros
Thiers Montebello e Antonio Carlos Flores de Moraes

Francisco Domingues Lopes e
Antonio Augusto Teixeira Neto,
procuradores do TCMRJ

Thiers Montebelo com o
desembargador José Muiños
Piñeiro

Conselheiro Francisco Netto, Thiers Montebello, conselheiro Henrique Naigeboren, do
TCE/PR e o procurador Flavio Willeman

Conselheiro Ivan Moreira, Ministro Massami Uyeda, Emico Uyeda e juiz federal José
Arthur Diniz
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Magali Cabral, Sergio Cabral e
Walmar Paes

Liliana Rodrigues e o
conselheiro Nestor Rocha

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e Maitê Queiroz
Mattoso

Julio Lopes, Secretário de Estado de Transportes com o
conselheiro José Moraes e Regis Fichtner

que termino com a lembrança de
Baltasar Gracián, jesuíta espanhol
do século XVII, em diálogo com
seu amigo aragonês Juan Francisco
Andrés: ´El primer paso del saber es
saberse`. Muito obrigado”.
Compuseram a mesa de
entrega do prêmio: Eduardo
Paes (prefeito eleito), Dóris de
Castro Neves (desembargadora

Thiers Montebello com o conselheiro Roberto
Braguim, do TCM/SP

Thiers Montebello e os ministros Ubiratan Aguiar, Luciano Brandão e
Walton Alencar, do TCU

Desembargador Murta Ribeiro, Carol e filhos

presidente do Tribunal Regional
do Trabalho), Joaquim Castro
Aguiar (desembargador federal),
Aloísio Freitas ( então presidente
da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro), Thiers Montebello, Luiz
Fernando Pezão (vice-governador
do Estado do Rio de Janeiro),
Wa l t o n A l e n c a r R o d r i g u e s
(ministro presidente do Tribunal

de Contas da União), Paulo Roberto
Leite Ventura (diretor-geral da
Escola de Magistratura do Rio de
Janeiro), José Maurício de Lima
Nolasco (conselheiro-presidente
do TCE-RJ).
Após a solenidade, os homenageados
e autoridades presentes participaram
de um jantar de confraternização na
Casa Julieta de Serpa.

Revista TCMRJ

n. 40 - janeiro 2009

113

em pauta

TCMRJ participa do I Encontro
Estadual de Controle Interno no
Rio de Janeiro

Marco Antonio Scovino, Antonio Miguel Fernandes, Marisa Pignataro, Joaquim Levy, Maria Celeste Guimarães, Osvaldo
Vicente Perrout, Ricardo Britto Santos e Luciene Ferro

A

Controladoria Geral da União
– CGU e a Auditoria Geral da
Secretaria de Estado de Fazenda
realizaram o I Encontro Estadual de
Controle Interno, em 10 e 11 de novembro,
no Rio de Janeiro. Autoridades de diferentes
Secretarias e órgãos de Controle se reuniram
para debater estratégias de aprimoramento
do sistema de controle interno nas esferas
federal, estadual e municipal. Na pauta
do Encontro, “Controle Interno: Ética e
Compromisso com a Sociedade”.
Em conferência inaugural, o Secretário
de Estado de Fazenda, Joaquim Levy,
afirmou que a parceria entre Controladoria
e Auditoria Interna tem prestado
“valiosíssimos serviços ao Estado. Joaquim
Levy informou também que será realizado,
em breve, novo concurso para preencher
cargos de controle interno do executivo
estadual já que o último data de 1994. “O
concurso em desenvolvimento já revela a
ótica do controle interno que ultrapassa a
simples verificação de conformidade. Quem
milita na discreta – mas essencial – atividade
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de controle interno já começa a se imbuir da
lógica do controle da qualidade do gasto.
Não só do uso correto, mas do uso eficiente
dos recursos públicos”.
Para a presidente do Conselho Nacional
dos Órgãos de Controle Interno dos Estados
brasileiros e do Distrito Federal, Maria
Celeste Guimarães, atualmente se reconhece
que as estratégias de controle devem trazer
qualidade de vida à população. “O Conselho
Nacional está convencido de que integração,
harmonização e homogeneização dos órgãos
de controle interno em todo país sejam da
maior relevância para o povo brasileiro”.
Terceiro debatedor da mesa, o presidente
do Conselho Regional de Contabilidade do
Rio de Janeiro, Antonio Miguel Fernandes,
se mostrou otimista quanto à padronização
das normas contábeis no Brasil. “Há
esperança de que vários conceitos já
comuns à contabilidade financeira sejam
trazidos e praticados dentro do âmbito
da contabilidade pública, que cumprirá,
assim, seu papel como instrumento de
gestão para tomada de decisão e promoção
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da transparência”, ponderou.
O Secretário de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União no Estado do
Rio de Janeiro, Osvaldo Vicente Cardoso
Perrout, reiterou a intenção do TCU de
cooperar com os órgãos públicos que
exerçam atividades de controle. “O TCU
agiu como grande impulsionador das
Auditorias operacional e de desempenho.
O controle no Brasil vive hoje momento
especial de mudança de paradigmas, em
que devemos ter, como foco principal, a
efetividade das ações”, previu.
Já o Secretário Geral de Controle Externo
do TCE/RJ, Ricardo Ewerton Britto Santos,
considera que as ações preventivas dos
órgãos de controle sejam as “verdadeiras
colaboradoras do gestor público”. “Na
verdade, o ser humano precisa de controle,
de limites. O controle interno figura como
grande parceiro do TCE no cumprimento
de sua missão constitucional. Mas, para
que essa parceria se concretize, é importante
contar com um controle interno estruturado,
adequado, presente e atuante”.

Sexto debatedor da mesa, o Secretário
de Controle Externo do TCMRJ, Marco
Antonio Scovino, abordou a pesquisa da
Revista Veja, de 2001, que respondia à
pergunta: “O Brasil é um país corrupto?”.
“Na época, existiam aqui no Brasil, oito
auditores para cada 100 mil habitantes. Com
base na pesquisa, o jornalista concluiu que o
Brasil não poderia ser considerado corrupto,
e sim pouco auditado.
Scovino aposta em estratégias de
educação elementar para aproximar
o cidadão das atividades de controle.
“Os Tribunais de Contas do Brasil estão
distribuindo, em escolas primárias, a cartilha
‘O que você tem a ver com a corrupção’. A
idéia é construir, desde o primeiro ciclo de
vida, o pensamento de cidadania”.
Também em defesa do controle
social, a Chefe Adjunta da Controladoria
Regional da União do Estado do Rio
de Janeiro, Marisa Pignataro, apontou:
“Reunimos hoje aqui mais de 200
pessoas que extrapolam as fronteiras do
Rio de Janeiro. Somente em parceria
conseguimos promover esse encontro, e
somente com parcerias vamos realmente
estruturar o controle eficaz, permanente
e abrangente a que tanto almejamos”.
Palestras do primeiro dia
Primeira palestrante do Encontro, a
Delegada Adjunta da Delegacia da Receita
Federal em Niterói, Luciene Ferro da Cunha,
discutiu estratégias de “Controle Social dos
Gastos Públicos”. “Tributos são a principal
fonte de recursos do Estado. Mas é preciso
que o dinheiro arrecadado seja investido
no bem-estar comum. Não basta pagarmos;
também temos de fiscalizar a aplicação
desses recursos”, disse. Para Luciene, devese investir em ferramentas de combate à
sonegação e à evasão fiscal.
Luciene contou da experiência positiva
do Observatório Social de Maringá. Formado
por universitários, fiscais da receita e juízes
aposentados, e especialistas de diferentes
áreas, o Observatório controla os estoques
da administração direta e indireta do
município de Maringá. “Em menos de 1 ano
de trabalho, os voluntários do Observatório
trouxeram economia de R$ 9 milhões para o
município. Na Câmara dos Vereadores, em
dois meses, economia de 43% em diárias”.

Segundo Luciene, também se deve
apostar no controle social para inibir
fraudes e promover o crescimento do
país. “Somos nós, cidadãos, que podemos
e devemos fiscalizar a administração da
cidade em que moramos, do estado e
do país. Esse é o verdadeiro exercício da
cidadania. E, para formar essa consciência
tributária, investimos no Programa Nacional
de Reeducação Fiscal, que consiste
em disseminar, por todas as escolas, a
importância social dos tributos e do controle
social. É trabalho de ‘formiguinha’. Mas,
algum dia, essas crianças terão consciência
e farão do Brasil um país melhor”.
Na seqüência, a Inspetora Geral
Elizabeth de Souza Mendes Arraes e o
Inspetor Setorial Marcus Vinicius Pinto
da Silva, ambos da 3ª IGE do TCMRJ,
apresentaram os objetivos e resultados
do Programa “Visitas Técnicas como
Instrumento de Controle Social”. “Dentre
as ações do TCMRJ voltadas para o controle
social destacam-se as visitas técnicas na Rede
Municipal de Ensino”, explicou Elizabeth. “A
Rede Municipal possui 10 Coordenadorias
Regionais de Educação - CREs, 1.060
escolas, 245 creches, 744.858 alunos e
35.649 professores. No Plano Amostral de
2008, ficou acordado que 243 escolas seriam
visitadas (escolhidas aleatoriamente): 2054
professores, 2391 alunos, pais e merendeiras
seriam entrevistados”.
Elizabeth contou que, ao realizar as
inspeções ordinárias, a 3ª IGE verificou a
necessidade de realizar acompanhamento
mais próximo e constante nas Unidades
Escolares. “A principal característica do
Programa, no âmbito interno, é a tramitação
rápida dos relatórios até a Secretaria de
Educação, conferindo celeridade às soluções
dos problemas. O Programa é focado no 2º
segmento – antiga 5ª a 8ª série – e permite
que as escolas sejam visitadas várias vezes,
dando continuidade ao trabalho. Dentre os
itens a serem verificados pelos técnicos da
IGE estão: condição estrutural, hidráulica
e elétrica da escola, segurança, combate
a incêndio, freqüência e carência de
professores, condições das salas e das aulas e
qualidade e quantidade da merenda”.
Para Elizabeth, as parcerias com setores
estratégicos – UFRJ, CREF, CAE, dentre
outros –, a especialização da Inspetoria, e
a criação do Sistema Estatístico de Dados

– SED foram atos importantes para tornar
o programa viável. “Para garantir respaldo
técnico e científico às conclusões do
trabalho, o TCMRJ contratou a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, responsável por
serviços de consultoria estatística. Em 2007,
depois de realizado o teste de efetividade
do Programa, constatamos que 72,2%
dos itens apontados pelo TCMRJ foram
corrigidos pela Secretaria Municipal de
Educação – dados que demonstram grande
possibilidade de interação entre fiscal e
fiscalizado”, constatou.
O Inspetor Setorial da 3ª IGE, Marcus
Vinícius da Silva, explicou o funcionamento
do Sistema Estatístico de Dados – SED,
desenvolvido pela Assessoria de Informática
do TCMRJ em conjunto com a Inspetoria.
Segundo Marcus Vinicius, o sistema
atribui pontuações às escolas, conforme
os dados aferidos, e estabelece parâmetros
de fácil comparação. “A idéia do TCMRJ
é possibilitar acesso ao sistema de
classificação das escolas via internet. Ou
seja, os pais terão acesso às avaliações
do Tribunal; se determinada escola tem
carência de professor, infra-estrutura etc.
Disponibilizamos também ferramentas de
acompanhamento dos recursos que cada
escola recebeu durante o ano, e em que
empregou esse dinheiro, esclareceu.
Na sequência, coube ao Analista
de Finanças e Controle do Núcleo de
Ação de Prevenção da CGU - Regional/
RJ, Marcelo Paluma Ambrózio, discutir a
“Nova Regulamentação das Transferências
Voluntárias”. “Para tentar solucionar
problemas existentes na formulação de
convênios, prestações de contas e tomadas
de contas especiais, apostamos na criação do
Siconv – Sistema de Gestão de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parcerias
– projeto que coaduna esforços do Ministério
de Fazenda, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Controladoria
Geral da União”.
Segundo Marcelo, “transparência”
tem sido a principal diretriz do Siconv.
“O cadastramento no sistema dá
bastante publicidade e transparência aos
instrumentos firmados. Outras vantagens
do Siconv são redução do custo operacional,
facilidade para fiscalização e controle,
padronização e agilização de procedimento,
e forte interoperabilidade dos demais
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sistemas estruturadores”.
Marcelo Paluma explicou que
“Transferências Voluntárias” são aquelas
que ocorrem independentes do dispositivo
constitucional. O Decreto n° 6.170, de
25.07.2007, foi criado para regulamentar
as transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse.
Dentre as principais providências do Decreto
n° 6.170, Marcelo elencou as situações
de convênios e contratos de repasse, as
proibições, a liberação de recursos, entre
outras.
“É obrigatório o cadastramento prévio no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse – SICONV, cujas informações
serão abertas ao público via internet, por
meio de página específica denominada
Portal dos Convênios”, informou Marcelo.
  Última palestrante do dia, a Chefe
Adjunta da Controladoria Regional da
União no Estado do Rio de Janeiro, Marisa
Pignataro, retratou a “Estrutura do Controle
Interno do Poder Executivo Federal”.
“Os sistemas de controle interno têm por
função avaliar a execução dos programas
governamentais, a execução dos orçamentos
e a gestão pública federal”.
Segundo Marisa, as principais
orientações para o quadriênio 2007/2010 são:
simplificação e racionalização das auditorias
anuais dos órgãos federais; distinção mais
acentuada entre auditorias ordinárias
e investigativas; acompanhamento das
obras do PAC; dinamização e melhor
aproveitamento da capacidade instalada das
auditorias internas das autarquias, fundações
e empresas estatais; e aperfeiçoamento da
fiscalização de transferências voluntárias.
“No processo de tomada de prestação de
contas, somos responsáveis pela execução
da auditoria dos processos, tanto das contas
ordinárias como das extraordinárias”,
observou. Sobre as dificuldades inerentes
à quebra de sigilo dos fiscalizados, Marisa
apontou: “A Lei nº 10.180 de 2001 representa
o marco para nós. O art. 26 dita: ‘Nenhum
processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos servidores dos Sistemas de
Contabilidade Federal e de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, no exercício
das atribuições inerentes às atividades de
registros contábeis, de auditoria, fiscalização
e avaliação de gestão’”.
  No entanto, Marisa Pignataro acredita
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possível conscientizar os fiscalizados da
importância dos sistemas de controle. “Nós
acreditamos que, não somente por questão
legal, mas com aproximação e bom diálogo,
faremos as pessoas realmente entenderem
nosso trabalho. Nosso objetivo será sempre
contribuir para a melhora da gestão, e ver as
barreiras diminuídas”, ponderou.
E, àqueles que descrêem da
aplicação de penalidades aos infratores,
Marisa surpreendeu: “Desde 2003, já
provocamos a demissão de 1597 servidores,
112 cassações e 137 destituições”.
      
Palestras do segundo dia
No dia seguinte, 11 de novembro,
Francisco José dos Santos Alves, professor
do Programa de Mestrado em Ciências
Contábeis da UERJ, apresentou a palestra
“O Código de Ética Profissional e a Auditoria
no Setor Público”. Segundo Francisco José,
“falamos muito sobre ética, mas ela é pouco
vivenciada”. O professor, que discorreu
sobre o Código de Ética dos Contabilistas,
ressaltou que uma “reflexão ética não
pretende ensinar ninguém a ser ético, mas
sim instrumentalizar os indivíduos para que
possamos decidir questões de natureza ética
com uma qualidade maior de informações”.
Para o professor Francisco José, não fazemos
o que nos dispomos a seguir, “ocasionando
um distanciamento entre o formalismo e
a prática”.
O segundo palestrante, Wilson Risolia
Rodrigues, diretor-presidente do Fundo
Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro, falou sobre estar em
conformidade com as leis, os regulamentos
e os princípios corporativos que garantem
as melhores práticas de mercado na palestra
sobre “Compliance no Regime Próprio”.
Wilson reiterou que o objetivo do
Compliance não é apenas evitar o uso do
Fundo para operações ilegais. “Fundos como
esse (RIOPREVIDÊNCIA) são atividades de
risco e deve existir controle”, mas ao lado
das áreas de Risco e Auditoria, fazer a gestão
controlada dos riscos e garantir a integridade
do Fundo, “porque se não houver controle,
a chance de haver uma traquinagem é
muito grande”. Para Wilson, deveria existir
um interesse maior dos servidores, que
atualmente “não têm o mínimo controle
sobre o RIOPREVIDÊNCIA”.
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Joaquim Levy comunica a realização
de novo concurso público
Terceiro palestrante do dia, o
Coordenador Geral de Coordenadoria
de Exame de Editais do TCE/RJ, Flávio
Azevedo Antunes, discutiu “Procedimento
Licitatório – Análise de Edital”.
Flávio advertiu que problemas no
projeto básico atrapalham muitas vezes
a execução das obras: “Desde 1998,
no Tribunal nós temos um grupo na
Secretaria que faz o acompanhamento
contratual das obras. Então, estamos
chegando a um nível de excelência nessa
área e detectamos, com muita clareza,
que a maior parte dos problemas surgidos
na execução das obras estão no projeto
básico”, concluiu.
Márcio Emmanuel Pacheco, Diretor
da 4ª Diretoria Técnica da Secretaria de
Controle Externo do TCU no Rio de Janeiro,
apresentou, a seguir, palestra “Auditoria de
Resultados”, ou, “Auditoria de Desempenho
Operacional”, segundo ele.
Márcio Pacheco enfatizou que “o
papel dos controles interno e externo é
contribuir para a responsabilização dos
gestores públicos e garantir, ao Legislativo
e à sociedade, que as contas são fidedignas,
que as receitas e as despesas estão de
acordo com o determinado pela lei, e aos
recursos públicos estão sendo observadas
a economicidade, eficácia, eficiência e
efetividade”.
Finalizando o I Encontro Estadual de
Controle Interno no Rio de Janeiro, Eugenio
Manuel da Silva Machado, Auditor Geral do
Estado do Rio de Janeiro, e Robson Ramos
Oliveira, Coordenador de Auditoria da
AGE/RJ, expuseram a palestra “Estrutura
dos Órgãos Centrais de Controle Interno
dos Estados”.

TCMRJ, FGV e FCRB propõem
debate sobre o processo histórico
de formação do Estado Nacional

Carlos Ivan Simonsen Leal, José Almino Alencar, Thiers Montebello e Irapoan Cavalcanti

O

Tr i b u n a l d e C o n t a s d o
Município do Rio de Janeiro
- TCMRJ, a Fundação Getúlio
Vargas – FGV, e a Fundação Casa de
Rui Barbosa – FCRB realizaram, de
12 a 14 de novembro, os seminários
“Brasil: 200 anos de estado, 200
anos de administração pública” e
“Rio de Janeiro: uma cidade, muitas
capitais”. Pesquisadores do Brasil e
de Portugal se reuniram para debater
a importância da chegada da Família
Real ao Brasil e conseqüências
na formação do estado nacional.
Segundo o professor Fuad Zamot, da
Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas – EBAPE, “o
objetivo principal do evento é colocar
os servidores do TCMRJ - que detêm
conhecimento da administração
pública -, e os estudantes
pesquisadores da FGV - que se
debruçam sobre o tema -, juntos

com os pesquisadores, historiadores
da Fundação Casa de Rui Barbosa
para que consigamos estudar, rever,
aprofundar, e aprender sobre
1808, ano da chegada da Família
Real ao Brasil e, a partir daí, as
conseqüências para a Administração
Pública no Brasil”.
Após a composição da mesa
de abertura, coordenadores do
evento endossaram a ideia de
que não é possível entender as
transformações do Estado, da
organização governamental e da
administração pública brasileiras
sem tentar reconstruir os processos
de formação e diferenciação histórica
do aparato que constituiu no Brasil.
Para o professor Frederico Lustosa “é
importante conhecer o passado para
compreender o presente e evitar a
repetição dos erros já cometidos. Mas
tão importante quanto à memória

do passado foi o esquecimento do
desempenho do papel fundamental
na construção das representações
jurídico-social e, por conseguinte,
da nacionalidade, da cidadania,e
da ordem”.
Já o presidente do TCMRJ,
Thiers Montebello, acredita que a
construção da identidade nacional
e da cidadania esteja diretamente
relacionada à história dos controles
interno e externo no Brasil. “Nos
200 anos de história, o controle da
administração pública no Brasil
tem acompanhado as mudanças
ocorridas na sociedade. O Sistema
Tribunal de Contas e os órgãos
de controle interno dos Poderes
construíram uma base institucional
sólida, com instrumentos capazes de
aperfeiçoar os métodos e processos
públicos, visando sempre resguardar
os interesses da cidadania. E, nada
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mais apropriado do que este evento
ocorra na casa do patrono dos
Tribunais de Contas”.
O presidente da Fundação Getúlio
Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal,
afirmou que o estado do Rio de
Janeiro pode servir de paradigma
na área de serviços públicos. “A
cultura da administração pública
brasileira é carioca. O Rio de Janeiro
ainda é o estado da federação que
tem a capacidade de inovar na
administração pública, de propor
soluções inteligentes. Mas é preciso
conscientização desse processo,
discutir ideias. Um seminário
como esse é uma oportunidade
excepcional”.
Em conferência inaugural,
a professora de antropologia da
Universidade de São Paulo - USP,
Lília Moritz Schwarcz, reconheceu
que a vinda da Corte de Portugal, em
1808, significou não só o processo
de criação da administração mas
também o surgimento das prováveis
causas de desvios há muito
verificados em atividades culturais e
políticas do Brasil. “A implementação
das instituições aos moldes da
metrópole resultaram na importação
inevitável dos ranços e corrupções
da administração portuguesa”. Lília
também criticou a tentativa de
D.João VI agradar a todos e, portanto,
agradar de fato a ninguém, atitude
que teria enfraquecido os órgãos da
administração já na própria gênese.
“Nossa política nasce da tentativa
de demonstrar lealdade a todos e,
por conseguinte, ser de fato leal com
ninguém”, advertiu.
Para Lília, as tentativas da Corte
Portuguesa de encobrir as verdadeiras
razões da fuga para o Brasil restaram
mal sucedidas. Em vez de herói,
conforme o pretendido, D.João VI
pareceu confuso e temerário em
representações de artistas da época.
“Todos se sentiram traídos. Antes
de dormir, Portugal ainda tinha
rei e rainha, mas acordaram sem.
A administração do Brasil nasceu
do inesperado”. Não por acaso,
aponta Lília, a nova condição do
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Brasil – colônia que abriga a Corte
– “demorou a receber nome, traço
que revela a indecisão da Corte
diante de situação nunca antes
experimentada”, ou seja, o rei, antes
personificação do Estado, perde
força e representatividade, “espécie
de destinatário que justificaria
nossos males futuros”.
Lília acredita que em vez de
discutir se cópia falsa ou fidedigna
da metrópole, deve-se visar à
compreensão das mazelas do Brasil
para, em definitivo, erradicá-las
da Administração. Lília também
destacou a importância da abertura
dos Portos (fim do pacto colonial) e da
modificação da política educacional
portuguesa, que passou a permitir
a instituição de universidades no
Brasil. “O primeiro Ministério no
Brasil recebeu a função de adaptar
a máquina administrativa existente
às demandas da Corte”, políticas
que resultaram no “inchaço do
Estado e implementação de rotinas
burocráticas”, segundo a palestrante.
Para finalizar, Lília recorreu à frase
do conselheiro Aires, personagem
de Machado de Assis: “As coisas
só são previsíveis quando já estão
acontecendo”.
Palestras e resumos dos trabalhos
O diretor da Escola Brasileira
de Administração Pública e de
Empresas – EBAPE, Bianor Scelza
Cavalcanti, coordenou a primeira
Mesa de palestras composta pelo
presidente do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro - IGHB
e reitor da Universidade Gama
Filho, professor Arno Wehling,
o pesquisador István Jancsó, da
Universidade de São Paulo-USP, o
professor da Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF, Rubem Barboza
Filho, e a professora Ana Faria, do
Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa, de Portugal.
Em discussão “Gênese do Estado
Nacional”.
Apesar da chegada da família real
portuguesa ao Rio de Janeiro, em
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1808, representar marco fundamental
à constituição do Estado nacional
brasileiro, não podemos ignorar
que o período colonial também se
articulava em torno de um sistema
administrativo cujo legado, para
muitos autores, não se diluiu ao
longo das transformações sóciaspolíticas dos séculos seguintes. A
aparelhagem institucional que deu
o estofo burocrático necessário ao
funcionamento da nova sede da
coroa permitiu que o Rio de Janeiro
recebesse, paralelamente ao governo
do monarca, as condições para o
desenvolvimento das instituições
modernas em solo brasileiro. A
abertura dos portos, a fundação
do Banco do Brasil, da Imprensa
Régia e da Real Academia Militar
são alguns dos marcos importantes
desse movimento que, associado ao
intenso crescimento do comércio
– e do mercado, em termos mais
amplos – reconfiguraram a sociedade
e a incipiente organização estatal
brasileiras. Não é demais lembrar que
esse movimento de reestruturação
alavancado pela chegada da Corte
é apontado por grande parte da
historiografia como o germe da
Independência, proclamada quatorze
anos mais tarde.
“Ordem e Soberania:
continuidades e rupturas” foi o
assunto da Mesa 2. Coordenada pela
pesquisadora Christiane Laidler,
da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro – UERJ, a Mesa reuniu
os professores Renato Lessa, do
Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro – IUPERJ, Maria
Fernanda Martins, da UERJ, e Aluízio
Alves Filho, da PUC/Rio.
O período compreendido
entre a chegada da corte ao Rio
de Janeiro e a declaração da
Independência, em 1822, marca
uma nítida gestação da dinâmica
pendular que, entre continuidades
e rupturas, caracterizaria toda a
história do Brasil Império. Após a
independência, porém, a hierarquia
e o caráter orgânico da sociedade
permaneceram intactos. O processo

de constituição e consolidação
do Estado nacional passou pelo
estabelecimento da ordem políticoadministrativa, assim como pela
conquista da estabilidade em
termos institucionais e políticos,
e pela garantia da soberania
sobre um território marcado pela
heterogeneidade física, cultural e
econômica. Parece ser de aceitação
geral e unânime o sucesso do Estado
em manter a unidade territorial
do Império, fenômeno que alguns
autores vêem como sintoma da
prevalência dos interesses pessoais,
ao passo que outros o creditam ao
mérito e ao sucesso de um projeto
político central. A constituição
outorgada em 1824, obra de juristas
que gozavam da confiança de D.
Pedro I, teve caráter notadamente
centralizador. Mas, a idéia de que
a coesão do Estado deveria trazer
junto a si a coesão de tipo nacional
não se desenvolveu suficientemente
a ponto de garantir a estabilidade
e o equilíbrio necessários ao
estabelecimento de uma máquina
pública e de uma estrutura
administrativa duradouras.
A última Mesa do dia abordou
“Controle das Contas Públicas e
Accountability”. Os palestrantes,
pesquisadores Charles Pessanha,
da UFRJ, Wilma Peres da Costa, da
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP, e Maria Celina D’Araujo, do
Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do
Brasil – CPDOC/FGV, tiveram como
coordenador o professor Fuad Zamot,
da EBAPE/FGV.
A constituição dos mecanismos
de controle de contas públicas é parte
fundamental da estrutura políticoadministrativa do Estado, e elemento
imprescindível à compreensão do
aparato estatal brasileiro ao longo
da história. A questão da fiscalidade
tem sido tratada como meio de acesso
às transformações do aparelhamento
e burocratização do Estado, numa
historiografia mais próxima das
relações entre as dimensões
administrativa e social. Para além

das implicações de foro técnicoadministrativo, a problemática da
accountability permite pensar os
parâmetros de governança adotados
pelo Estado nacional, bem como,
em última instância, as próprias
concepções de Estado que aqui
se sucederam desde 1808. Essa
discussão se insere particularmente
dentro da questão da superação
do patrimonialismo herdado da
tradição absolutista portuguesa.
Apontado por vários autores como
uma espécie de ‘pecado original’ de
difícil superação, patrimonialismo
expressa a perfeita antítese do
ideal de impessoalidade presente
no conceito do moderno Estado
nacional. O Estado era pensado
como mecanismo a serviço de um
aparelhamento burocrático que
revela uma visão distorcida das
instituições e as submete a interesses
econômicos particulares.
A Mesa de abertura do segundo
dia de evento foi coordenada pelo
presidente da Fundação Casa de
Rui Barbosa – FCRB, José Almino
Alencar. Os palestrantes Berenice
Cavalcante, professora da PUC/Rio,
Marco Aurélio Nogueira, pesquisador
da Universidade Federal de São
Carlos – UFSCAR/SP, Christian
Lynch, da FCRB, e Oswaldo Munteal,
professor da PUC/Rio e UERJ,
apontaram e falaram sobre “Os
Homens de Estado”.
Trata-se de um tema perene que
reúne estudos históricos e biográficos
como forma de compreender o
papel extraordinário que alguns
indivíduos tiveram na conformação
do Estado brasileiro, em diferentes
momentos e posições da estrutura
política e administrativa. São eles:
José Bonifácio, conhecido como
“patriarca da independência” e
figura chave também no período
regencial; Joaquim Nabuco, nome
imprescindível à compreensão
dapolítica imperial e conhecido
por suas posições monarquistas
e abolicionistas; Rui Barbosa,
uma das principais personagens
políticas da Primeira República,

Fuad Zamot fala sobre a importância
do evento

atuante em movimentos como a
campanha abolicionista, a defesa
da federação, a campanha civilista
e, é claro, a própria fundação da
República; e,por fim, dois dos
maiores pensadores da economia
brasileira e referências obrigatórias
no debate que lançou os marcos da
agenda desenvolvimentista nacional:
Roberto Campos, diplomata e exministro de Estado, e Celso Furtado,
também ex-ministro que marcou
época com sua teoria econômica
sobre o subdesenvolvimento.
Para debater “Novas Perspectivas
para a História do Estado e da
Administração Pública” – tema
da Mesa 5 – foram convidados os
professores Frederico Lustosa, da
EBAPE/FGV, Fernanda Bicalho, da
UFF, e a pesquisadora Lúcia Maria
P. Guimarães, da UERJ. Coube ao
professor Carlos Eduardo Sarmento
coordenar os trabalhos.
A administração pública
brasileira, enquanto objeto de longa
duração que remonta, no mínimo,
à chegada da família real em 1808,
carece de análises que a articulem às
diferentes dimensões do Estado e aos
processos de formação, consolidação
e transformações por que ele vem
passando ao longo dos séculos. Por
outro lado, os estudos dedicados à
história do Estado nacional, além de
muito mais numerosos, de nenhuma
maneira podem ser resumidos a uma
coletânea de fatos, personagens e/ou
instituições. Com uma tradição que
perpassa praticamente todo o século
XX, não apenas a historiografia como
também a sociologia e a ciência
política brasileiras tomaram para
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si a tarefa de pensar e repensar
a formação e diferenciação do
Estado com análises que propõem
desde um olhar mais holístico
até estudos mais pontuais sobre
períodos específicos. Novas fontes,
novos usos de velhas fontes e novos
olhares sobre estruturas, séries
estatísticas e eventos permitem
transcender o registro de atos e
fatos. A partir de novos paradigmas
metodológicos, repensar a história
política do Brasil nos termos de sua
devida complexidade.
Na Mesa de encerramento dos
debates, os pesquisadores Fernando
Luiz Abrucio, da FGV/SP, e Miriam
Dolhnikoff, da USP, e a professora
Márcia Berbel, da USP, discutiram
“Centralização e Descentralização
dos poderes”, sob a coordenação da
Vereadora e professora da EBAPE/
FGV, Aspásia Camargo.
Apesar das divergências
historiográficas com relação ao
efetivo aparelhamento do Estado
colonial, vale lembrar que se trata
de um período de cerca de três
séculos, ao longo dos quais houve,
indubitavelmente, uma gradual
racionalização administrativa. Se
nos tempos coloniais o sistema
administrativo primava pela
descentralização política, dividindo
o território em capitanias, no
Império, o estabelecimento de um
Estado juridicamente unitário trazia
à tona a questão da centralização do
poder, inaugurando uma polêmica
que ainda hoje marca a configuração
d o E s t a d o b r a s i l e i r o . Fi n d o o
Império, a proclamação da República
daria início a um novo capítulo
no equilíbrio da balança entre
centralização e descentralização,
instituindo o federalismo como
solução. A Constituição de 1988,
como consolidação do processo
de redemocratização, viria no
contrafluxo daquelas tendências,
procurando garantir maior autonomia
para os estados e municípios. Além
do restabelecimento do princípio
federalista, a nova Constituição
introduziu uma grande reforma
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Frederico Lustosa, Bianor Scelza Cavalcanti, José Almino Alencar, Irapoan Cavalcanti,
Thiers Montebello e Carlos Ivan Simonsen Leal

tributária, ferindo de morte a
centralização do poder nas mãos
da União.
Seminário “Rio de Janeiro:
uma cidade, muitas capitais”
A primeira Mesa de palestras
reuniu os professores Marcelo
Magalhães, da UERJ, Nina Rabha,
da PCRJ, e Marly Motta, do CPDOC/
FGV, para debaterem “A Vocação da
Pólis: política e administração no
Rio de Janeiro”. Coube à professora
Rachel Valença, da FCRB, coordenar
os trabalhos.
A historiografia nacional é
unânime em apontar que o padrão
político administrativo estabelecido
para o Rio de Janeiro buscou, e
de certa forma ainda busca, dar
conta desse complexo histórico
de centralidade administrativa
e multiplicidade de papéis
desempenhados pela cidade.
Na sequência, os professores
Carlos Kessel, da RGPL, Regina
Abreu, da UNIRIO, e Fania Fridman,
da UFRJ, apresentaram “Os Lugares
da Memória”. O professor Antonio
Herculano Lopes, da FCRB,
coordenou o debate.
Numa relação direta com a idéia de
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identidade e, mais especificamente,
de identidade nacional, os chamados
lugares de memória, sejam eles
avenidas, rituais, monumentos ou
lembranças, acabam por traçar um
mapa urbano, histórico e simbólico
da cidade, revelando seus marcos
identitários e dando pistas sobre as
maneiras como a cidade foi, além de
construída, experimentada.
“A alma encantadora das ruas”,
último tema do evento, foi abordado
pelos professores Marcos Veneu, da
FCRB, Rosa Maria Araújo, do MIS,
e Beatriz Resende, da UFRJ, sob a
coordenação do ex-conselheiro do
TCMRJ e jornalista, Sérgio Cabral.
Ao tratar as ruas a partir do
princípio de que elas são dotadas de
alma, o jornalista João do Rio traça
um verdadeiro mapa da composição
social da cidade, conferindo ao
espaço público a capacidade
de influenciar (e até mesmo
determinar) os transeuntes que
abriga. Povoadas por funcionários
públicos, comerciantes, intelectuais
e boêmios, entre outros, as ruas
cariocas foram - e ainda são, em tantos
sentidos - o palco por excelência
das grandes transformações que
marcaram o Estado e a sociedade
brasileira no século XX..

Concurso de Monografias
premia vencedores

A

premiação da 7ª edição do
Concurso de Monografias
“Prêmio Maurício Caldeira de
Alvarenga”, que teve como tema principal,
em 2008, “200 Anos da Administração
Pública e Controle no Brasil”, ocorreu
no dia 11 de novembro, primeiro dia
do seminário “200 Anos de Estado,
200 Anos de Administração Pública”.
O evento aconteceu no Auditório da
Fundação Casa de Rui Barbosa.
Heitor Delgado Correa, técnico de
controle externo e professor da Escola
de Contas e Gestão do TCE/RJ, obteve
o primeiro lugar do concurso com a
monografia “200 Anos de Administração
e Controle no Brasil: Retrospecto e
Perspectiva”.
O segundo lugar coube a Pierre
André da Rocha Andrade, técnico de
controle externo do TCE/RJ, com o título
“200 Anos de Administração e Controle
no Brasil: Perspectivas e Possibilidades
Para os Próximos 200”.
Luiz Eduardo Motta, sociólogo e
professor da UFF, foi o terceiro colocado,
abordando o tema “Do Patrimonialismo ao
Gerencialismo: Formação, Continuidade
e Mudança na Administração Pública
Brasileira (1808-2008)”.
Além do prêmio em dinheiro, os
três vencedores receberam certificados
de participação e foram agraciados com
medalhas do TCMRJ.
O conselheiro Jair Lins Netto foi o
encarregado de saudar os participantes
e presentes, ressaltando a qualidade
dos trabalhos e o grande interesse que o
Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga
vem despertando a cada ano.
Foram lançados, na ocasião, dois
volumes da coleção Prêmio Maurício
Caldeira de Alvarenga, com as monografias
vencedoras dos anos de 2006, cujo
tema foi “O Município na Federação:
Perspectivas do Fortalecimento do Poder
Local - Questões Político-Administrativas
e Tributárias”, e de 2007, tema “O

Maria Bethania Villela, diretora do Centro Cultural, Fuad Zamot, da Fundação Getúlio
Vargas e o Conselheiro Jair Lins Netto, no momento da premiação

Conselheiro Jair Lins Netto entrega o prêmio ao primeiro colocado, Heitor Delgado Corrêa

Pierre André da Rocha Andrade recebe a medalha, das mãos de Fuad Zamot

Meio Ambiente e as Cortes de Contas:
Competência e Atuação – Uma Relação
de Qualidade de Vida para o Presente e
Futuras Gerações”.
O Prêmio Maurício Caldeira de
Alvarenga foi instituído pelo Plenário

do TCMRJ, em 2002, com o objetivo
de incentivar e investir na formulação
de uma política cultural visando o
desenvolvimento da pesquisa na área
de fiscalização e controle externo das
contas públicas.
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Passo-a-passo do Prêmio
1 - Anualmente a SecretáriaExecutiva da Comissão Julgadora
prepara a minuta da Resolução
que regulamenta o Concurso de
Monografias do exercício em curso
e, em reunião com o Presidente da
Comissão, analisa cada artigo.

ao número de cópias impressas,
C D - R c o m o t ex t o g r a v a d o e ,
principalmente, à existência de
envelope lacrado com a identificação
do autor. Caso algum trabalho traga
a identificação por fora, o mesmo é
desclassificado de plano.

2 - A Resolução é publicada no
Diário Oficial do Município do Rio de
Janeiro, e as primeiras monografias
começam a chegar.

5 - Após a abertura e registro
em ata de todos os envelopes e seus
pseudônimos, os envelopes lacrados
são transportados para a Secretaria
de Atividades Administrativas
– SAA, onde são colocados no
cofre.

3 - Recebidas pelo Centro Cultural
do TCMRJ, as monografias são
guardadas em local seguro, na forma
em que foram recebidas. Os trabalhos
entregues em mão, recebem um
comprovante do setor.
4 - Dez dias após o prazo de
encerramento, a Secretária-Executiva
leva todas as monografias ao Gabinete
do Presidente da Comissão Julgadora
e, com a presença de outros servidores
do setor, dá início à abertura dos
envelopes recebidos.
Na ocasião, são verificadas
as condições básicas para
enquadramento dos trabalhos às
normas da Resolução no que se refere

6 - A Secretária-Executiva da
Comissão providencia a confecção e o
envio de cópias de todos os trabalhos
para os membros da comissão
julgadora.
7 - A Secretária-Executiva fica
responsável pela avaliação preliminar
de todos os trabalhos, examinando
cada uma das monografias e
opinando, por escrito, quanto à
pertinência ao tema, qualidade da
redação e adequação à formatação
estabelecida pela citada resolução.
Estas avaliações prévias são enviadas

a todos os componentes da Comissão
Julgadora.
8 - Na data estabelecida, sob
a coordenação do Conselheiro
Jair Lins Netto, os integrantes da
Comissão Julgadora se reúnem na
sede do TCMRJ para apresentar
suas apreciações sobre os trabalhos
avaliados e apontar os melhores.
Após o cômputo geral, são indicados
pelo pseudônimo os vencedores
classificados em 1º, 2º e 3º
lugares.
9 - Em data também prevista pela
Resolução, em sessão pública na sede do
TCMRJ, os envelopes com os
pseudônimos, lacrados, são retirados
do cofre da SAA, e entregues aos
presidentes do TCMRJ e da Comissão
Julgadora que, em conjunto, fazem
a abertura de cada um, revelando o
nome dos vencedores.
10 - Após esta última sessão,
os nomes dos vencedores são
publicados no site do TCMRJ, no DO,
e os vencedores comunicados, via
telefone, diretamente pelo presidente
do Tribunal.

Conselheiro Jair Lins Netto, ao centro, com as monografias vencedoras. À sua esquerda, Leo Bosco Griggi Pedrosa, procurador da PGM/ RJ;
Bianor Scelza Cavalcanti, da EBAPE/FGV; Paulo Emílio Macedo Soares Ibraim, assessor do GCS-1; Francisco Domingues Lopes,
procurador da Procuradoria Especial do TCMRJ. À direita, Sergio Ferrari, procurador da CMRJ, Maria Bethania Villela, diretora do
Centro Cultural e secretária executiva do concurso e Antonio Cesar Lins Cavalcante, assessor especial da CGM/RJ
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Dia Internacional contra a
Corrupção

Mesa de abertura do evento, com os representantes das entidades presentes

C

onfirmando as palavras
do Secretário de Controle
E x t e r n o d o Tr i b u n a l d e
Contas do Município do Rio de
Janeiro, Marco Antonio Scovino,
de que “o combate à corrupção
tem que começar nas escolas”,
a Controladoria-Geral da União
(CGU) fez da celebração do Dia
Internacional contra a Corrupção,
dia 9 de dezembro, uma lição
para os diversos alunos presentes
na premiação do 2º Concurso de
Desenho e Redação da CGU.
O Dia Internacional contra
a Corrupção é uma referência
à assinatura da Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção,
acontecida na cidade mexicana
de Mérida. Em 9 de dezembro de
2003, mais de 110 países assinaram
a Convenção, que entrou em vigor,
internacionalmente, no dia 14 de
dezembro de 2005. No Brasil, o
Congresso Nacional aprovou o texto
em maio de 2005 e, no dia 31 de
janeiro de 2006, a Convenção foi

promulgada, passando a vigorar no
País com força de lei.
A CGU-Regional/RJ tem atuado,
prioritariamente, no Controle Interno,
que tem por objetivo principal
orientar, auditar e fiscalizar as várias
Unidades Jurisdicionadas na aplicação
de recursos federais e na área de
Prevenção e Combate à Corrupção,
responsável por diversos eventos ao
longo do ano de 2008, inclusive o 2º
Concurso de Desenho e Redação, com
20.000 inscritos. O concurso visa a
incentivar a discussão sobre a ética
entre os jovens, além de identificar
iniciativas bem-sucedidas na área,
e colher proposições de políticas e
ações que possam ser adotadas pelo
governo e a sociedade no combate à
corrupção. O aluno Vagner Brendo
Januário Verly, da Escola Municipal
Moacyr Padilha, de Realengo, foi
vencedor na categoria Redação II,
sendo a professora Márcia Sant’Anna
e a diretora Vânia Dutra, responsáveis
pelas atividades. A Escola Municipal
Padre Dehon, em Oswaldo Cruz, foi

vencedora na categoria Cidadã.
Estiveram representadas no
evento realizado no Auditório do
Ministério da Fazenda as entidades
que formalizaram a adesão ao Grupo
de Trabalho do Controle Social GTCS, por meio de nomeação de seus
representantes: Tribunal de Contas da
União/RJ (TCU/RJ) ,Vicente Cardoso
Perrout; Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro (TCE/RJ), Ricardo
Ewerton Britto Santos; Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro (TCMRJ), Marco Antônio
Scovino; Receita Federal do Brasil Denise Esteves Fernandez; Secretaria
Estadual de Educação (SEE), José
Ricardo Sartini; Secretaria Estadual
de Fazenda - Chefe da Auditoria Geral
do Estado, Arleide Ferreira; Escola de
Administração Fazendária - ESAF/RJ,
Max Taine Suassuna; Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro,
Vice-Reitor Professor-Doutor Luiz
Pedro San Gil Jutuca e a representante
da Escola Fazendária do Estado, Lúcia
Figueiredo.
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ervidores dos tribunais
de contas de todo o País
participaram do II Encontro
Técnico IRB/PROMOEX, realizado nos
dias 2 e 3 de outubro, em Belém, Pará.
O objetivo do Encontro, que abordou
o tema “Comunicação e Relações
Institucionais”, foi compartilhar
os avanços obtidos em relação às
metas estabelecidas pelo Programa de
Modernização do Sistema de Controle
Externo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios brasileiros - Promoex, em
especial às que se referem à ampliação
do relacionamento com os diversos
públicos com os quais os Tribunais de
Conta se relacionam.
Contando com a participação
de 25 tribunais de contas,
inclusive Moçambique, que enviou
representantes para conhecer o trabalho
desenvolvido pelos TC’s brasileiros,
o evento reuniu os responsáveis pelas
áreas de comunicação e relações
institucionais dos tribunais, além
de representantes das Unidades
Executoras Locais do Promoex.
O encontro foi aberto pelo
presidente do TCE/PA, conselheiro
Fernando Coutinho Jorge, que presidiu
a mesa, composta pela presidente do
TCM/PA, Rosa Hage, pelo presidente
do Instituto Rui Barbosa, conselheiro
Salomão Ribas, pelo coordenador
nacional do Promoex, conselheiro Luiz
Sérgio Gadelha, pela diretora nacional
do Promoex, Heloisa Garcia Pinto e
pelo Secretário de Comunicação do
estado do Pará, Fabio Castro, que foi
palestrante.
Fernando Coutinho Jorge, em seu
pronunciamento, ressaltou que um
dos principais pontos do Promoex
tem sido a aproximação entre as
instituições e a possibilidade de dar
transparência para a sociedade do
papel dos tribunais de contas e dos
124
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II Encontro Técnico
IRB/PROMOEX

atos da administração pública.
Salomão Ribas Júnior considerou
que a transparência das contas
públicas para a sociedade é uma
forma efetiva de combate à corrupção.
Para Salomão Ribas, a participação
da sociedade no controle social é
um apoio importante ao trabalho de
fiscalização dos tribunais de contas,
bem como na fiscalização dos gastos
públicos.
De acordo com o conselheiro
Luiz Sérgio Gadelha, o processo de
conhecimento das contas se dará não
apenas entre os tribunais, mas entre os
tribunais e a própria sociedade, porque
“sentimos a necessidade dos tribunais
falarem uma linguagem mais objetiva
e atuarem com mais transparência
para ir ao encontro de uma melhor
comunicação com a sociedade”.
Heloisa Garcia Pinto fez uma
ex p l a n a ç ã o s o b r e o Pr o m o ex ,
destacando ser um instrumento de
cidadania e de relações institucionais,
sendo necessária a elaboração e
implantação de uma política de
comunicação.
Na sequência, Fabio Castro,
proferiu a palestra “Relacionamento
das Instituições com a sociedade”;
Eduardo Montenegro, do TCE/PE,
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apresentou r os resultados da pesquisa
efetuada sobre “Comunicação nos
TC’s” e Heloisa Garcia Pinto falou
sobre “Execução do sub-componente
2.1”. Desenvolvimento de vínculos
interinstitucionais com outros poderes
e instituições dos três níveis de
governo com a sociedade .
Encerrando, os técnicos dos
TCE/PA, Claudia Porto, TCE/MT,
Américo Correa e do TCE/PA,
Edney Martins, falaram sobre a
experiência dos tribunais de contas em
Comunicação Interna, Comunicação
Externa e Relações Institucionais,
respectivamente.
No dia seguinte, os participantes se
dividiram em grupos de trabalho para
discussão dos temas comunicação
interna, comunicação externa e
relações institucionais, levando para
a plenária final os resumos de suas
discussões, contemplando diretrizes
a serem seguidas pelos TCs no âmbito
dos temas tratados.
Representaram o TCMRJ no
evento, os técnicos Jairo Saldanha
Rimes e Carlos Maurício Raposo,
da Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento – CAD, e Vera Mary
Passos, da Diretoria de Publicações
– DIP.

Frente Pró-Rio discute aterro sanitário

A

Frente Pró-Rio, entidade que
reúne mais de 30 entidades
de classe e instituições
do Rio de Janeiro, coordenada por
Francis Bogossian, presidente da
AEERJ - Associação das Empresas de
Engenharia do Rio de Janeiro, reuniuse em 8 de dezembro no auditório
do TCMRJ. O evento, realizado com
a presença do presidente Thiers
Montebello, teve como tema “Aterro
Sanitário”, e como debatedores o viceprefeito e futuro secretário municipal
de Meio Ambiente, Carlos Alberto
Muniz, o vice-presidente da Feema,
Luiz Martins Heckmaier, a InspetoraGeral do TCMRJ, Marta Varela da
Silva e a vereadora Aspásia Camargo.
O professor da Escola Politécnica da
UFRJ, Luiz Edmundo Horta Barbosa
Costa Leite, apresentou palestra sobre
o tema.
“Todos querem um local para
despejo dos resíduos sólidos, contanto
que não seja no seu quintal” afirmou
Luiz Edmundo no debate sobre o destino
do lixo da cidade do Rio de Janeiro.
Especialista no assunto, explicou
que no mundo todo os aterros bem
controlados convivem com a área
urbana e este também é o destino
do lixo no mundo desenvolvido.
Segundo o professor, “não se pode
confundir lixão com aterro sanitário.
São diametralmente opostos, mas
poucas pessoas têm este entendimento.
O aterro sanitário de Nova Iguaçu,
por exemplo, gera energia com gás
metano e vende créditos de carbono,
dentro do Protocolo de Kioto”.
O professor Luiz Edmundo fez uma
retrospectiva da destinação do lixo da
cidade do Rio de Janeiro mostrando
que desde os tempos do Império esta
decisão sempre foi feita de forma
intempestiva, sem planejamento prévio.
“Isto está acontecendo novamente
agora na cidade do Rio de Janeiro”,
complementou Luiz Edmundo. Na
sua opinião os aterros sanitários de
Gramacho e de Gericinó ainda têm vida

Carlos Alberto Muniz, Francis Bogossian, Thiers Montebello e Luiz Edmundo Costa Leite

Auditório atento a exposição de Carlos Alberto Muniz

útil para permitir que se elabore uma
solução planejada em função do pouco
espaço disponível no Rio de Janeiro.
M a r t a Va r e l a , c o n t e s t o u a
visão de Luiz Edmundo, com fotos
mostrando rachaduras no aterro de
Gramacho. Francis Bogossin, que é
engenheiro geotécnico, explicou que
é perfeitamente possível estabelecer
a altura e a vida útil de um aterro
controlado como o de Gramacho
e de Gericinó, bastando para isto
a análise geotécnica do terreno.
O vice-prefeito eleito e futuro
secretário municipal de Meio Ambiente,
Carlos Alberto Muniz, anunciou que
a SMAC será reorganizada e será
responsável pela política e diretrizes
do setor, lembrando que o custo
tem que ser pesado pelo passivo
ambiental. Para Muniz a solução
do lixo na cidade do Rio de Janeiro
é uma solução metropolitana e é

neste sentido que ele vai trabalhar.
O vice-presidente da Feema, Luiz
Heckmaier, apresentou as dificuldades
do órgão na concessão de licença
ambiental, sendo a primeira dela a
inexistência no Plano Diretor da Cidade
de uma área destinada à construção de
aterro sanitário. A vereadora Aspásia
confirmou que a Câmara Municipal não
vai incluir uma área específica no Plano
Diretor e denunciou a existência de 22
lixões em torno do aterro controlado
de Gramacho, onde os caminhões
da Comlurb estariam despejando o
lixo. A vereadora aproveitou para
anunciar que o projeto de Lei nº 1290,
de sua autoria, sobre os objetivos,
instrumentos, princípios e diretrizes
para a gestão integrada de resíduos
sólidos no Município do Rio de Janeiro,
foi aprovado pela Câmara Municipal
e transformado na Lei nº 4.969, de
3.12.2008.
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Direito de Resposta
Citado na coluna Gente
Boa, do jornal O Globo,
de 31 de outubro de
2008, o presidente
do TCMRJ, Thiers
Montebello, respondeu
ao jornalista Joaquim
Ferreira dos Santos, com
a carta a seguir, não
publicada pelo veículo:

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2008
Ilustre Jornalista
Reporto-me às notas publicadas na coluna “Gente
Boa”, de sua responsabilidade, veiculada no jornal O
Globo, Segundo Caderno, edição de 31 de outubro,
intituladas “Bem nas fotos” e “Aliás e a propósito”, nas
quais se direcionou o foco a um quantitativo de fotos
que refletiam a imagem do presidente deste Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ,
insertas na Revista desta Instituição, nº 39, Setembro
2008, ano XXV, recentemente editada.
A respeito desta Revista, impõe-se, de início, consignar
que se trata de publicação de caráter eminentemente
técnico, inteiramente elaborada por pessoal próprio do
TCMRJ, que se propõe a compartilhar com autoridades
administrativas, parlamentares, magistrados e estudiosos
em geral, experiências e inovações no cenário do controle
de contas públicas.
A publicação abarca, além de matérias científicas,
notícias sobre honrosas visitas e encontros de
trabalho ocorridos na Presidência desta Corte de
Contas. E como homenagem aos nobres visitantes e
especialistas participantes das reuniões, esses fatos são
fotograficamente documentados.
Seminários, cursos, jornadas e eventos de similar
natureza, de caráter técnico e/ou institucional,
promovidos ou não por este TCMRJ, realizados
nesta Capital ou mesmo fora do País, em havendo a
participação da Presidência e/ou de representantes
desta Instituição, também são merecedores de registro
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na publicação, em regra acompanhados de imagens
fotográficas.
Neste contexto – que o exercício do cargo de
Presidente deste TCMRJ exige de seu ocupante,
a quem não se permite o privilégio de abster-se,
não obstante configurar manifesta oposição a sua
particular vocação para a discrição -, reside o motivo
das repetidas imagens fotográficas alcançando a
pessoa do Presidente desta Instituição.
Esta Presidência faz a leitura da matéria
veiculada nas notas de sua coluna de forma
altamente positiva, e sobremodo abalizada, isso
porque advinda de respeitado profissional de
imprensa que se dedicou ao exame das 156 páginas
e observou, à guisa de censura, tão somente a
repetição de imagens em que figura o Presidente,
o que sinaliza o aplauso a todo o contexto da
publicação.
Por esta razão, a próxima edição da Revista TCMRJ
estampará a reprodução das notas da coluna Gente
Boa, com o devido registro, acompanhada do inteiro
teor da presente exposição.
Agradecendo a sua dedicada atenção à publicação
desta Instituição, manifesto a Vossa Senhoria
expressões de apreço e consideração.
THIERS MONTEBELLO
Conselheiro-Presidente

Tribunais de Contas do Brasil
interligados

E

m sintonia com as novas
tecnologias de controle, foi
apresentado aos servidores
do TCMRJ, no dia 02 de outubro, no
auditório Luiz Alberto Bahia, o Portal
Nacional dos Tribunais de Contas do
Brasil (www.controlepublico.org.br).
Produto do Programa de Modernização
do Sistema de Controle Externo dos
Estados, Distrito Federal e Municípios
Brasileiros – PROMOEX, o Portal
foi desenvolvido por servidores dos
Tribunais de Contas e é coordenado
pelo Instituto Rui Barbosa – IRB e a
Associação dos Tribunais de Contas
– Atricon.
Para situar os servidores do
TCMRJ, o Diretor da Secretaria de
Controle Externo, Marco Antonio
Scovino, apresentou resumidamente
objetivos e características do Promoex:
“O Programa visa à modernização e
fortalecimento institucional do sistema
de controle externo dos estados e
municípios, e garante a integração
nacional e eficiência das ações de
fiscalização. Tem por finalidade
contribuir para a efetiva e regular
aplicação dos recursos públicos, em
benefício da sociedade”.
Coube ao Assessor Chefe da
Assessoria de Informática do TCMRJ,
Rodolfo Luiz Pardo dos Santos,
apresentar as seções do Portal. “Com
a utilização de software livre, o Portal é
um site na internet que funciona como
centro aglomerador e distribuidor de
conteúdo e acessos para os sites dos
Tribunais de Contas do Brasil. Possui
conteúdo específico, mecanismos de
busca, notícias e fóruns de discussão. O
Portal se apresenta como instrumento
de cidadania, de efetiva, transparente
e regular gestão dos recursos públicos,
estimulando a sociedade a realizar o
controle social sobre o bom uso da
coisa pública”.

Marco Antonio Scovino
apresenta objetivos do Promoex

Rodolfo Pardo dos Santos, da ASI, fala sobre o Portal

Segundo Rodolfo, o Portal Nacional
dos TCs prevê atendimento “a quatro
importantes atores:
Sociedade
O Portal demonstra sintonia entre
cidadania e sistema democrático.
Oferece à sociedade uma ferramenta
de busca de informações: legislação
variada, notícias, comunicados,
processos, auditorias, julgamentos ou
pareceres relativos ao tema, em toda
a rede dos Tribunais. Oferece também
a possibilidade de usar filtros (por
localização geográfica, setor, data, tipo
de documento) até chegar à informação
de interesse do indivíduo.
União
Para a União, será oferecida a
integração entre os poderes, para
melhor eficácia no acompanhamento
da gestão dos jurisdicionados, através
da Lei Complementar Federal no 101,
de 04.05.2000, mais conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal. Data
prevista para a disponibilização das
informações: segundo trimestre de
2009.
Jurisdicionados
Para os Jurisdicionados, o Portal

deve ser usado para instruir e orientar
o correto uso das coisas públicas, bem
como fortalecer o controle interno,
mecanismo utilizado no combate à
corrupção e à má administração dos
recursos públicos.
Tribunais de Contas.
Objetiva aumentar a integração
técnica entre os TCs e destes com
o Governo Federal, destacando a
divulgação dos trabalhos realizados
pelos órgãos de controle externo
estaduais, distrital e municipais”.
Para Rodolfo, são quatro os
principais desafios na implementação
do Portal: efetiva utilização das
ferramentas pelos TCs; atualização
dinâmica de conteúdo; aderência dos
TCs aos padrões; e desenvolvimento
evolutivo. “Os Portais, com a
popularização da internet nos dias
atuais, tornaram-se instrumentos
indispensáveis à comunicação
institucional. Mas, por si só, não
representam ganho algum, pois
necessitam de conteúdos úteis, de
linguagem acessível, de interface
atrativa: precisam comunicar aquilo
que se deseja saber, seja por outras
instituições, seja pela sociedade”,
finalizou Rodolfo.
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Machado de Assis: placa
comemora descoberta

S

anta Luzia, 732. No endereço
do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro,
antigo número 54 da rua Santa Luzia,
residiram Joaquim Maria Machado de
Assis e Carolina Augusta Machado
de Assis. Por três anos, de1871 a 74,
Machado de Assis pôde investigar
(do Centro, não mais da Tijuca ou da
Gamboa) arquétipos do Brasil ainda
indeciso entre Império e República,
de “idéias fora do lugar”.
Por ocasião do centenário de
falecimento do escritor, em 29 de
setembro, jornais do Rio de Janeiro
publicaram biografias resumidas
em que se divulgavam endereços
de Machado de Assis – reconhecido
por descrever “experiências da
vizinhança”. Da época de residência
na rua Santa Luzia, resultaram
“Ressurreição” (1872) e “A mão
e a luva” (1874), romances que
já revelavam certa tendência de
desvincular-se das literaturas
reinantes, em estilo próximo das obras

“da maturidade”.
Em comemoração
da descoberta, o
presidente do TCMRJ,
Thiers Montebello,
reuniu intelectuais
e autoridades para
instalar, na fachada
do Tribunal, placa
indicativa da antiga
residência do
escritor. O presidente
da Academia
Brasileira de Letras,
Cícero Sandroni,
o presidente da
Associação Brasileira
de Imprensa, Maurício
Azêdo, o presidente
da Câmara Municipal A placa localizada na entrada do prédio do TCMRJ
do Rio de Janeiro,
Vereador Aloísio Freitas, o chefe de Nestor Rocha, e os acadêmicos Arnaldo
gabinete do Prefeito César Maia, João Niskier, Marcos Vilaça e Antonio Olinto
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, estiveram presentes à solenidade, que
os conselheiros do TCMRJ Jair Lins celebrou as culturas do Município, do
Netto, Fernando Bueno Guimarães e Brasil e da Humanidade.

Autoridades, acadêmicos e conselheiros do TCMRJ participam da comemoração
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Thiers Montebello é reeleito
presidente do TCMRJ

Conselheiro José de Moraes Correia Neto, Thiers Montebello e o conselheiro Jair Lins Netto

C

onsiderado excelente
a d m i n i s t r a d o r, o a t u a l
presidente do TCMRJ, Thiers
Vianna Montebello, foi reeleito por
unanimidade, em 3 de dezembro,
para novo mandato de dois anos –
2009/2010. Também foram eleitos,
por unanimidade, o conselheiro
José de Moraes Correia Neto, vicepresidente, e o conselheiro Jair Lins
Netto, corregedor do Tribunal.
Na ocasião, Thiers Montebello
apresentou o relatório resumido das
atividades desenvolvidas em 2007 e
2008, de que constam ações do controle
externo, obras e investimentos no
prédio sede (melhoria das condições de
funcionalidade, segurança e conforto),
e incorporação de benefícios ao quadro
de servidores.
Thiers Montebello agradeceu aos

conselheiros, procuradores e demais
servidores do Tribunal, “sem exceção”,
a imprescindível participação, sem
a qual não seria possível alcançar
os objetivos preestabelecidos. “Aqui,
nada se decide se não houver aliança,
concordância e participação do
Colegiado. E isso só pode acontecer
quando há uma conjunção de esforços
em torno de determinado ideal. Tive
no conselheiro Jair Lins Netto, atual
vice-presidente da Casa, leal amigo e
colaborador. E tenho reiterado minha
admiração e respeito por sua conduta,
seriedade, ética, lealdade, firmeza e
dedicação ao longo deste período.
Quero desejar ao conselheiro Jair
Lins Netto que realize fecundo trabalho
na Corregedoria, e ao conselheiro José
de Moraes, que tenha muito sucesso
na vice-presidência”, concluiu Thiers

Montebello.
Eleito para a vice-presidência
do TCMRJ, o conselheiro José de
Moraes Correia Neto declarou:
“ Tenho certeza de que, neste
ambiente cordial e cooperativo, todos
juntos continuaremos a avançar
no engrandecimento do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, cuja atuação já é conhecida e
valorizada nacionalmente. Parabenizo
o conselheiro Jair Lins Netto, hoje
eleito nosso corregedor, a quem,
com muita honra, sucedo na vicepresidência”.
O corregedor eleito, conselheiro
Jair Lins Netto desejou ao presidente
Thiers Montebello e ao vice-presidente
José de Moraes, “felicidades e sucesso
no desempenho das respectivas
funções”.
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Governador de Sergipe visita TCMRJ

Sérgio Tadeu Sampaio Lopes, assessor da Presidência, conselheiros Jair Lins Netto e Fernando Bueno Guimarães,Thiers Montebello,
governador Marcelo Déda, Marcelo Medeiros e o assessor do governador, Pedro Lopes

O

governador de Sergipe, Marcelo
Déda, acompanhado pelo chefe
do Escritório de Representação
de Sergipe em Brasília, Pedro Lopes,
realizou, dia 16 de outubro , uma visita
de cortesia ao Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, em
agradecimento à comenda que lhe
foi outorgada pelo TCMRJ, em 2007.
Na ocasião da entrega do Colar do
Mérito Ministro Victor Nunes Leal,
o governador estava em Barcelona,
na Espanha, participando de um
evento, e a homenagem foi recebida,
em seu nome, pela primeira dama,
Eliane Aquino. O governador Marcelo
Déda foi homenageado por conta de
sua atuação, desde a época em que
foi deputado federal, na defesa do
controle externo das contas públicas,
demonstrando compromisso com a
construção de um sistema que garanta
a qualidade dos gastos públicos e
combate à corrupção.
Durante a visita, o governador
Déda ofertou ao presidente Thiers
Montebello uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição, padroeira de
Sergipe, confeccionada pelo artesão
Bebeto de Souza, e recebeu do
presidente Thiers uma medalha
TCMRJ alusiva à data.

O governador Marcelo Déda, recebendo a medalha oferecida pelo TCMRJ

Thiers Montebello, com a imagem oferecida pelo Governador Marcelo Déda
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Almoço com o prefeito

P

ouco antes do encerramento
de seu mandato, o prefeito
Cesar Maia esteve no TCMRJ,
no dia 15 de dezembro, juntamente
com outras autoridades, para participar
de um almoço de confraternização
com o presidente Thiers Montebello
e Colegiado.
Na foto, sentados, Conselheiro
Jair Lins Netto, Cesar Maia,
Thiers Montebello, e vereadores
Aloísio Freitas e Sami Jorge. De pé,
conselheiros Nestor Rocha, Antonio
Carlos Flores de Moraes, Fernando
Bueno Guimarães, Ivan Galindo,
conselheiro Ivan Moreira, procurador
Carlos Henrique Amorim Costa, do
TCMRJ, conselheiro José Moraes, João
Marcos e Jacob Kligerman.

O

presidente do TCMRJ, Thiers Montebello,
foi um dos agraciados com a Ordem do
Mérito Ministério Público Militar, em
solenidade realizada dia 6 de novembro, no
Auditório do Edifício-Sede do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios. Thiers Montebello
recebeu a honraria no grau de Alta Distinção, que
teve entre os condecorados o desembargador José
Carlos Schmidt Murta Ribeiro, presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
No grau de Grã-Cruz, os presidentes do Senado,
Garibaldi Alves Filho, e do Tribunal de Contas da
União, Walton Alencar Rodrigues, foram também
agraciados.
A Ordem do Mérito Ministério Público Militar
foi instituída pelo Conselho Superior do MPM,
com a finalidade de agraciar personalidades
e organizações, civis e militares, que tenham
prestado louváveis serviços ao país e à instituição.
Também podem ser agraciadas com a insígnia da
Ordem, organizações nacionais e estrangeiras,
representadas por suas bandeiras ou estandartes,
por ações que as credenciem ao recebimento da
honraria.

Fotos: Sergio Tadeu Sampaio Lopes

Presidente Thiers Montebello
recebe condecoração do MPM

Thiers Montebello recebe a condecoração

Walton Alencar Rodrigues, Garibaldi Alves Filho, José Carlos Murta
Ribeiro e Thiers Montebello
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n. 40 - janeiro 2009

131

registro

Presidente do TCMRJ recebe
Comenda do TRT

Desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, Carol Murta Ribeiro, desembargadora Doris Castro Neves e Thiers Montebello

O

presidente Thiers
Montebello recebeu, em 12
de dezembro, a Comenda
da Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho, no Grau Grã-Cruz.
Foram também condecorados
p e l a p r e s i d e n t e d o Tr i b u n a l
Regional do Trabalho da 1ª Região,
desembargadora Doris Castro, com
o Grau Grã- Cruz outras nove
autoridades: deputado federal
Arlindo Chignalia Júnior, presidente
da Câmara dos Deputados; Ministro
A n t o n i o C e z a r Pe l u s o , v i c e presidente do Supremo Tribunal
Federal; Senador José Agripino
Maia; desembargador José Carlos
Schmidt Murta Ribeiro, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro; deputado federal
Filipe de Almeida Pereira; Ministro
Luis Felipe Salomão, do Superior
Tribunal de Justiça; Ministro Márcio
Eurico Vitral Amaro, doTribunal
Superior do Trabalho; procuradora
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Lu c i a L e a G u i m a r ã e s Ta v a r e s ,
Procuradora Geral do Estado do
Rio de Janeiro e o procurador José
Antonio Vieira de Freitas Filho,
Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 1ª Região.
No Grau Grande-Oficial, foram
agraciadas as seguintes autoridades:
Luiz Fernando de Souza Pezão,
vic e -g ove r na dor do E st ado do
Rio de Janeiro; desembargador
José Luiz Serafini, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da
17ª Região; desembargador Amaury
Rodrigues Pinto Júnior, Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região; Regis Velasco Fichtner
Pereira, Secretário de Estado da
Casa Civil do Estado do Rio de
Janeiro; deputado estadual Mario
Pereira Marques Filho, Câmara
dos Deputados; desembargador
Luiz Zveiter, Corregedor Geral do
Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro; desembargador
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Antônio José Teixeira de Carvalho,
Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região; desembargador Américo
Bedê Freire, Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região e Marcos
B e m q u e r e r C o s t a , Au d i t o r d o
Tribunal de Contas da União.
Outros 35 profissionais de
diferentes áreas, entre médicos,
advogados, juízes e procuradores,
foram outorgados com o Grau
Comendador.
A medalha da Ordem do Mérito
Judiciário do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região foi criada
pela Resolução Administrativa nº
5, de 19 de fevereiro de 2004, e se
destina a homenagear juslaboralistas
eminentes e personalidades
nacionais e estrangeiras que
tenham prestado relevantes
serviços à cultura jurídica e à
justiça do trabalho, em especial,
ao Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região.

IX Prêmio Contador Geraldo de La Roque

M

elissa Christina Correa de Moraes, auxiliar
de controle externo do TCMRJ, lotada
na Diretoria Geral de Finanças – DGF, foi
classificada em primeiro lugar no IX Prêmio Contador
Geraldo de La Roque, do Conselho Regional de
Contabilidade, ocorrido em novembro último.
O trabalho premiado foi realizado em conjunto com
os colegas Robson Ramos Oliveira e Aline Moura Costa
da Silva, do curso de mestrado em Ciências Contábeis
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
Melissa é servidora do TCMRJ desde 2004, tendo
ingressado no Órgão pelo concurso público realizado
nesse ano.
A íntegra do trabalho “Transparência do Orçamento
Governamental dos países: um estudo acerca da
associação entre IAO, IDH, PIB e IPSAS” está publicada
nesta edição da Revista TCMRJ.

Melissa Christina, entre Robson e Aline, no dia da premiação

Coral TCMRJ encerra o ano com
muita atividade

D

ia 16 de dezembro, o Coral
do TCMRJ realizou sua
apresentação de Natal para
uma platéia animada que compareceu
ao Auditório Luiz Alberto Bahia. Mais
uma vez ficou comprovada a evolução
artística do Coral, que entusiasmou o
público que lotou o local num clima
alegre e de despedida do ano. Além
do repertório tradicional, o Coral
apresentou também canções natalinas
Feliz Navidad, Happy Christmas e
Adeste Fidelis, antecipando o clima
de festas.
No dia 08 de outubro, o Coral do
TCMRJ participou do I Encontro de
Coros da ASBAC-RJ, em comemoração
aos 20 anos do coral “As Bocas da
ASBAC”, no auditório do Banco
Central do Brasil, juntamente com
os corais do Tribunal Regional
Federal da 2ª região e do Grupo Vocal
Gerando Vozes. Na ocasião o Coral do
TCMRJ apresentou as músicas Panis
et Circenses; Sapato Velho, de Mu,
Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós,

M
Se acaso você chegasse, de Lupicínio
Rodrigues e Felisberto Martins, Wave,
de Tom Jobim e Isso, de Tony Bellotto,
todas com arranjos do maestro Zeca
Rodrigues.
O Coral realizou também
apresentações no Encontro de Corais
do Shopping Iguatemi, dia 12 de

novembro; no Centro Loyola de Fé e
Cultura da PUC-Rio, na abertura da
Exposição de Natal, dia 24 de novembro
e no XXV Encontro de Corais da PUCRIO, dia 11 de dezembro, juntamente
com o Coral da PUC-Rio, o Coral da
AMBEP-RJ e o Coral Semeando.
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O

d e s e m b a rg a d o r A l b e r t o
Motta Moraes foi eleito e
empossado como presidente
do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro, por aclamação, em
sessão solene dia 16 de janeiro,
na Academia Brasileira de Letras.
Ocupando temporariamente o cargo
desde a saída em setembro do
desembargador Roberto Wider,
o desembargador Motta Moraes
assume em definitivo até novembro
de 2010. O cargo de vice-presidente
ficou com o desembargador Nametala
Jorge, que também foi empossado
como membro efetivo na Corte.
Além do presidente eleito
Motta Moraes e do vice-presidente
Nametala Jorge, fizeram parte da
mesa a desembargadora federal
Maria Helena Cisne, a procuradora
regional eleitoral Silvana Batini
e os juízes Luiz de Mello Serra,
Jacqueline Montenegro, Célio Salim
Thomaz Junior e Paulo Troccoli
Neto. O magistrado Mello Serra
saudou os empossados, em nome de
todos os membros, afirmando que
tê-los como integrantes da atividade
eleitoral só irá engrandecer esta
justiça especializada. “O presidente
Motta já conquistou a todos com sua

Foto: TRE/RJ
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Presidente do TRE-RJ é eleito
por aclamação

Alberto Motta Moraes no ato de assinatura da posse

postura incansável e estilo peculiar
de atuar na Justiça Eleitoral. Já o
desembargador Nametala tem um
currículo invejável que inclui 20
anos acumulando a função eleitoral
quando era juiz”.
Estiveram presentes à solenidade
o secretário de estado da Casa Civil,
Régis Velasco Fichtner, representando
o governador Sérgio Cabral; a

presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região, Dóris Castro
Neves; o ex-presidente do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, Sergio
Cavalieri; os ex-presidentes do TRERJ, Álvaro Mayrink e Marcus Faver;
o procurador regional da República
Artur Gueiros e o presidente do
TCMRJ, Thiers Montebello, entre
outras autoridades.

ABRACOM realiza 1º Encontro

C

riação do Conselho Fiscal, organização de um
evento anual, discussão do Estatuto e assuntos
gerais ligados ao Sistema Tribunais de Contas
foram os objetivos do Encontro da ABRACOM,
realizado em Salvador, Bahia, em outubro de 2008.
Na ocasião, foi prestada uma homenagem ao
conselheiro Raymundo Moreira, do TCM-BA, pela
colaboração e apoio à Associação.
Estiveram presentes ao Encontro os conselheiros
do TCM-BA, Raymundo Moreira e Francisco Netto;
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o conselheiro Luís Sérgio Gadelha Vieira, do TCMCE; o conselheiro Aloísio Augusto Lopes Chaves,
e o secretário-geral Robson Figueiredo do Carmo,
do TCM-PA; José Moraes e Thiers Montebello,
conselheiros do TCMRJ e os assessores Sérgio Tadeu
Sampaio Lopes e José Renato Torres Nascimento; os
conselheiros Paulo Ortegal e Walter José Rodrigues,
do TCM-GO e os conselheiros do TCM-SP, Eurípedes
Sales e Roberto Braguim.

Ministros do TCU tomam posse

D

ia 10 de dezembro foram
empossados presidente e vicepresidente do Tribunal de
Contas da União (TCU), os ministros
Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler.
Eles foram eleitos no dia 3 de dezembro
para mandato de um ano, que pode
ser renovado. Compuseram a mesa da
cerimônia o presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva; o vicepresidente José Alencar; os presidentes do
Senado Federal, Garibaldi Alves Filho;
da Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia; do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Gilmar Mendes; e os
governadores do Distrito Federal, José
Roberto Arruda, e do Ceará, Cid Ferreira
Gomes, além do atual presidente do TCU,
ministro Walton Alencar Rodrigues, e do
procurador-geral do Ministério Público
junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado.
Estiveram presentes na solenidade os
ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff,
da Previdência Social, José Pimentel, do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Patrus Ananias, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, das
Cidades, Márcio Fortes, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência
da República, Jorge Armando Felix, do
Controle e da Transparência, Jorge Hage
Sobrinho, de Relações Institucionais,
José Múcio, além do advogado-geral da
União, José Antônio Toffoli. A solenidade
contou, ainda, com a presença dos
governadores da Bahia, Jaques Wagner,
de Minas Gerais, Aécio Neves, do Piauí,
Wellington Dias, do Espírito Santo, Paulo
César Hartung, de Sergipe, Marcelo Déda,
de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, do
Tocantins, Marcelo de Carvalho Miranda,
e da Paraíba, Cássio Cunha Lima.
O presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello, esteve presente à
solenidade, ao lado de diversos
parlamentares, ministros, conselheiros
de diversos Tribunais de Contas,
além de dirigentes e servidores
do TCU, entre outras autoridades.
 	 O novo presidente do TCU, em
seu discurso, agradeceu aos ministros,

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os Ministros Walton Rodrigues e Ubiratan
Aguiar na cerimônia da posse.

membros do Ministério Público e
servidores do Tribunal pelo apoio,
confiança e aprendizado que lhe
proporcionaram. Segundo o ministro
Ubiratan Aguiar, a experiência dos oito
anos passados desde sua nomeação
para o cargo de ministro servirá como
base para sua administração. “De
todos, ouvi relatos e experiências.
Aprendi, dessa forma, muito mais a
respeito dos assuntos ligados à nossa
instituição. Brindaram-me com idéias
e sugestões, cuidadosamente anotadas,
pensadas e discutidas, diversas das
quais pretendo implementar”, afirmou.
Para o ministro Ubiratan Aguiar, é
fundamental que os órgãos públicos
atuem em parceria contra o desperdício
do dinheiro público e a corrupção. “O
sucesso das diversas instituições públicas
somente será pleno se acreditarmos,
todos, em um mesmo projeto. É
importante que as altas autoridades
aqui presentes ou representadas vejam
o Tribunal de Contas da União como um
aliado e percebam nossas ações como
oportunidades de melhorias”, ressaltou.
Aguiar elogiou, ainda, a gestão
do atual presidente, ministro Walton
Alencar Rodrigues, e acrescentou:
“Sua excelência soube, como poucos,
fomentar um processo abrangente
de rediscussão de nossa instituição,
cujos resultados começam agora a

florescer”. Após cumprimentar o novo
presidente, o ministro Walton Rodrigues
agradeceu as palavras e parabenizou os
dois novos gestores do TCU para o ano de
2009, por seus esforços e lutas. “Ambos
são merecedores das homenagens
desta casa; o destino do controle
externo está em boas mãos”, disse.
Walton Rodrigues lembrou os
desafios que o TCU enfrenta na busca
pela transparência nos gastos públicos e
os esforços empreendidos para cumprir
a missão do tribunal. “A todo tempo o
TCU buscou mostrar ser parceiro das
instituições públicas. É nosso dever
auxiliá-las para que elas atinjam os
objetivos que lhe foram atribuídos”,
finalizou.
OministroMarcosVilaçaeoprocuradorgeral do Ministério Público junto ao TCU,
Lucas Rocha Furtado, também felicitaram
os ministros empossados e desejaram
sucesso à nova gestão.
Ubiratan Aguiar nasceu no município
de Cedro (CE), em 7 de setembro de
1941. É formado em Ciências Jurídicas
e Sociais pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará. Já foi
vereador, deputado estadual e federal,
além de secretário da educação do seu
estado de origem. Aguiar faz parte da
Corte de Contas desde maio de 2001, e
estará à frente da presidência do TCU nos
próximos doze meses.
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Toma posse o novo Procurador-Geral
de Justiça do Estado do RJ
Foto: Alziro Xavier

O

procurador de Justiça Cláudio
Soares Lopes tomou posse,
dia 16 de janeiro, no cargo de
Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, em sessão solene do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça. Além do procurador-geral, foram
também investidos os subprocuradoresgerais Mônica da Silveira Fernandes,
Carlos Roberto de Castro Jatahy, Leonardo
de Souza Chaves e Antônio José Campos
Moreira.
A cerimônia contou com a presença
de inúmeras autoridades. Entre elas,
o governador Sérgio Cabral; o vicegovernador, Luiz Fernando de Souza; os
presidentes da Assembléia Legislativa,
deputado Jorge Picciani e do Tribunal
de Justiça, desembargador José Carlos
Schmidt Murta Ribeiro; os ministros
do Supremo Tribunal Federal, Marco
Aurélio Mello e Carlos Alberto Direito;
o presidente do Tribunal de Contas
do Estado, José Maurício de Lima

O novo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Soares Lopes,
recebe aplausos

Nolasco, e o presidente do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, Thiers Montebello.
O procurador-geral, Marfan Martins
Vieira, que encerrava seu mandato,
abriu a solenidade agradecendo aos
seus colaboradores e aos servidores
do Ministério Público do Rio de
Janeiro-MPRJ pelo apoio recebido

nos quatro anos em que esteve à
frente da Instituição. Ao encerrar
sua fala, Marfan Vieira desejou ao
procurador empossado pleno êxito
em sua gestão.
Após a solenidade, foi oferecido
um coquetel aos convidados nas novas
instalações da Procuradoria Geral de
Justiça.

Marcos Vilaça recebe o título de
Cidadão Honorário do Rio

O

ministro do Tribunal de Contas da União e membro da Academia
Brasileira de Letras (ABL), Marcos Vinicios Vilaça, foi agraciado com
o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro, na
Câmara Municipal, dia 17 de novembro, por proposta do vereador Aloisio
Freitas. O Decreto Legislativo, aprovado por unanimidade, levou em conta
os serviços prestados e as demonstrações públicas de amor à Cidade.
Ao agradecer a homenagem, o pernambucano Marcos Vilaça, nascido
na cidade de São José da Mata, falou da honra em receber o título de
Cidadão Honorário do Rio. Segundo ele, o título tem um caráter especial,
por considerar o Rio um porto seguro, assim como a sua terra natal. E,
brincando, declarou que uma das suas “maiores e prediletas invejas é ser
carioca”. “Vou sair daqui diferente de como entrei”, completou.
Ao final, Vilaça agradeceu o carinho dos cariocas, “povo muito solidário
e hospitaleiro”.
O evento, que contou com a presença de personalidades ilustres como
o presidente da ABL, Cícero Sandroni, o senador Francisco Dornelles,
o escritor Arnaldo Niskier e o vice-governador Luiz Fernando Pezão, foi
iniciado com o Hino Nacional e encerrado com o Hino do Náutico Futebol
Clube, time do coração de Vilaça.
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Momento em que o ministro Vilaça recebe
o título das mãos do vereador Aloísio
Freitas

O

presidente Thiers Montebello
esteve presente na solenidade
de posse do novo presidente do
Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, conselheiro Roberto Braguim,
dia 19 de janeiro. Na mesma ocasião
tomaram posse o vice-presidente
Eurípedes Sales e o corregedor Edson
Simões.
Primeiro servidor do TCM-SP a ser
nomeado conselheiro da Instituição,
o presidente Roberto Braguim, em
seu discurso de posse, manifestou
sua intenção de “encetar, para além
dos nossos muros, conversações com
as mais representativas entidades,
no objetivo de ser estabelecida fértil
e vicejante troca de experiências e
possibilitar a celebração de parcerias,
como, por exemplo, com o Poder
Judiciário”.
Participaram da solenidade o
ministro Marco Aurélio Mello, do STF;
o ministro Ubiratan Aguiar, presidente
do Tribunal de Contas da União; o
senador Romeu Tuma, corregedor do
Senado Federal; o secretário chefe da
Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira,
representando o Governador José Serra;
o deputado estadual Vaz de Lima,
presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo; o prefeito
Gilberto Kassab, e o vereador Antonio

Foto: TCM/SP

Posse no TCM-SP

Conselheiro Roberto Braguim profere seu discurso de posse ladeado pelo ministro Marco
Aurélio Mello e o prefeito GIlberto Kassab

Carlos Rodrigues, presidente da Câmara
Municipal de São Paulo, entre outros.
O conselheiro Eurípedes Sales, em
nome do Colegiado, saudou o novo
dirigente, afirmando que “Roberto
Braguim sintetiza o sonho de todo
funcionário em chegar ao comando
da sua instituição”. E acrescentou:
“Conhecimento jurídico e capacidade
técnica não lhe faltam”.
O prefeito Gilberto Kassab destacou
o controle necessário dos Tribunais
de Contas sobre os gastos públicos.
“Quanto mais atuante for o Tribunal
de Contas mais segura se sentirá a
sociedade e mais segurança terá o
administrador público - trata-se de um
círculo virtuoso.”
“Felizmente” – acrescentou – “temos

o Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, instituição que exerce o controle
com seriedade e competência, e tenho
a certeza que o padrão será mantido sob
a presidência do conselheiro Roberto
Braguim, com a experiência de quem
faz parte dos quadros de servidores da
Casa por mais de duas décadas, com
expressivas passagens pelos cargos de
vice-presidente e corregedor. A cidade
de São Paulo pode ficar tranqüila com
o comando da nova Mesa Diretora do
TCM-SP.”
A posse foi assistida pelos familiares
do conselheiro Braguim, a cujo pai,
Mário Braguim, ele homenageou
durante seu discurso, apontando-o
como a grande referência jurídica e
pessoal de sua vida.

Grande-Colar do Mérito do TCU

O

Foto: Sérgio Tadeu Sampaio Lopes

Tribunal de Contas da União realizou, às
11h do dia 5 de dezembro, a cerimônia
de entrega do Grande-Colar do Mérito do
Tribunal de Contas da União. A condecoração é
concedida anualmente a cidadãos, nacionais ou
estrangeiros, que, por seus méritos excepcionais
e relevante contribuição ao controle externo ou
ao país, se tornaram merecedores de distinção
especial.
Os agraciados em 2008 foram o ministro do
TCU Adhemar Paladini Ghisi , in memoriam, o exdeputado federal Antônio Carlos Konder Reis, os
ministros Arnaldo Prieto, Célio Borja e José Carlos
Moreira Alves, o pianista Artur Moreira Lima e a
Confederação Nacional do Comércio. O presidente
Thiers Montebello e o assessor especial Sergio
Ministro Walton Rodrigues entrega a comenda à Sra. Adhemar Ghisi
Tadeu Sampaio Lopes estiveram presentes.
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Visitas ao TCMRJ
Outubro.2008

Dia 2 - Thiers Montebello recebendo a visita dos Promotores de Justiça Mateus Pinaud, Paulo Rangel,
Ana Cynthia, Astério Pereira dos Santos, Ana Maria Dimas, Alberto F. Camargo, Sau Wei Cai, Decio
Alonso e Cristina Medeiros da Fonseca. Também presentes, José Renato Torres, Assessor-Chefe da
ASEG, e Sergio Aranha, Chefe de Gabinete da Presidência.

Dia 16 - Conselheiro
Wilson Rogério Wan-Dall,
do TCE/SC e sua esposa,
Sra. Jurema Wan-Dall,
com Thiers Montebello

Dia 16 - Thiers Montebello
e o governador Marcelo
Déda, do Estado de
Sergipe
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Dia 22 - Delegado Cley
Biágio Catão com Thiers
Montebello

Novembro.2008
Dia 12 - Advogado
Ary Bergher entre
Thiers Montebello e
José Renato Torres
Nascimento

Foto: Bráulio Ferraz

Dia 24 - Conselheiro Luciano
N. Santos, Thiers Montebello,
Joaquim K. Nogueira Barros e
o auditor Jackson N. Veras, do
TCE-PI

Dia 27 - Thiers Montebello
entre a promotora Ana Paula
Petra e o desembargador Marco
Antonio Ibrahim
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Dezembro.2008
Dia 2 - Promotores do
Ministério Público do RJ, Jean
F.de M.Pianezzola, Guilherme
M.Schueler e Leonardo
S.Chaves, ao centro, ladeados,
à esquerda, por Silvio Freire
de Moraes, Secretário Geral
do TCMRJ, Marco Antonio
Scovino, Secretário de
Controle Externo, Thiers
Montebello, e, à direita, por
Sergio Aranha

Dia 4 - Carlos Roberto
Osório, Secretário Geral da
Candidatura do Rio de Janeiro
aos Jogos Olímpicos de 2016,
Thiers Montebello, Carlos
Arthur Nuzman, presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro e o
advogado Sérgio Mazilo

Dia 16 - Ao centro, Eduarda La Rocque, Secretária de Fazenda, e Eduardo Paes, prefeito eleito do
Rio, ladeados, à esquerda pelos conselheiros Jair Lins Netto, Nestor Rocha e José de Moraes e, à
direita, por Thiers Montebello, conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes e o procurador-chefe
Carlos Henrique Amorim Costa
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Dia 16 - Thiers Montebello
com o procurador do Estado
do RJ, Flavio do Amaral
Garcia e o assessor jurídico
do TCMRJ Paulo Cesar Melo
da Cunha

Dia 19 - Sergio
Aranha, Thiers
Montebello,
Antonio Barbosa
Blecaute, auditor
do TCE/MA e
Marco Antonio
Scovino

Dia 22 - Thiers Montebello
com os advogados Joaquim
Queiroga Netto e Humberto
Ribeiro Soares

Janeiro.2009
Dia 7 - Conselheiro Nestor
Rocha, Thiers Montebello,
vereador Jorge Fellipe,
presidente da Câmara
Municipal e Eduardo Tuffy
Fellipe Filho
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Dia 9 – Conselheiro José Moraes, Ministro Edson Santos, promotor Paulo Sergio Rangel do
Nascimento, Ricardo Rottemberg, subchefe da Casa Civil, Thiers Montebello, vereador Fernando
Moraes, Cláudio Barata, ouvidor geral do Trabalho e o chefe de gabinete do TCMRJ, Sergio Aranha

Dia 13 - Thiers
Montebello com o
advogado Marcos Heusi

Dia 13 – Thiers
Montebello, Marcelo
Parente Gomes de Oliveira,
Chefe de Gabinete do
Prefeito, Pedro Paulo
Carvalho Teixeira,
Secretário Municipal da
Casa Civil, Luiz Antonio
Chispim Guaraná,
Secretário Municipal de
Obras e Conservação
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Dia 14 - Paulo Jobim
Filho, secretário municipal
de Administração, Igor
Barenboim, subsecretário
municipal de Administração,
Jorge Humberto Moreira
Sampaio, subsecretário de
Estados e Pesquisas em
Administração Pública e
Afonso Barbosa, assessor
especial

Foto: Braulio Ferraz

Foto: Alexandre de Freitas

Dia 15 Desembargador Luiz
Eduardo Guimarães
Rabello, presidente
da Associação
Nacional dos
Desembargadores –
ANDES, com Thiers
Montebello

Dia 21 - Vinicius Costa Rocha Vianna, controlador geral do Município do RJ, Fátima Rosane Barros,
sub-controladora de Gestão e Márcia Andréa Peres, sub-controladora de Integração de Controles,
ao centro, ladeados, à esquerda, por Marco Antonio Scovino e Thiers Montebello e, à direita, por
Sergio Aranha
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Dia 22 – Thiers Montebello com Augusto Lopes de Almeida Ribeiro, secretário municipal de Trabalho
e Emprego, Carlos Eduardo Petra, subsecretário municipal, Pitágoras Castilhos Müller, chefe de
gabinete, e Nuno Álvares Pereira e Mônica Martelli, assessora de comunicação da Secretaria

Dia 22 - Léo Simões com Thiers
Montebello

Dia 26 - Conselheiro vicepresidente José de Moraes
Correia Neto, Thiers
Montebello, Ivone Ferreira
Caetano, juíza da 1ª Vara
de Infância e Juventude e
Márcio Mothé, procurador
de justiça do Estado do Rio
de Janeiro

144

janeiro 2009 - n. 40

Revista TCMRJ

votos

Termo de Cessão de Uso de Imóvel
Antigo Cassino da Urca - Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro
Conselheiro-Relator Antonio Carlos Flores de Morais
Processo nº 40/003.863/2006
Apensos: Processos nºs 40/005.316/2007; 40/002.711/2008 e 40/003.359/2008
Sessão Plenária de 06.10.2008

Manutenção da diligência para
que a jurisdicionada complemente
os esclarecimentos e traga aos autos
documentos comprobatórios.
Trata o presente da análise do
retorno de diligência baixada na
51ª Sessão Ordinária, ocorrida em
08.08.2007, nos termos do voto de
minha lavra, referente ao Termo de
Cessão de Uso de Imóvel Municipal
(antigo Cassino da Urca) para
implantação de escola de design,
moda, artes visuais e comunicação,
centro de pesquisa, espaço para
mostras, seminários, concertos, peças
teatrais, bem como as atividades
correlatas e pertinentes ao pleno
desenvolvimento da aludida escola;
pelo prazo de 25 anos, prorrogável por
mais 25 anos.
Cuida-se também da análise da
conformidade legal do 1º Termo
Aditivo nº 65/2007 ao Termo de Cessão
de Uso.
A mencionada diligência
ordenou que a jurisdicionada
enviasse os seguintes documentos e
esclarecimentos:
I – Informações documentadas
sobre as obras previstas em 2007
(Cláusula Quinta);
II – Cópias dos documentos
gerados pela ação fiscalizadora no
acompanhamento da Cessão (Cláusula
Oitava);
III – Identificação dos signatários
do presente Termo de Cessão;
IV – Outras propostas e/ ou projetos

para exploração do imóvel;
V – Estudos sobre o impacto
no trânsito de veículos na região,
bem como criação de áreas de
estacionamento;
VI– Se nenhuma entidade nacional
apresentou qualquer proposta para a
utilização do imóvel;
VII - Critérios utilizados para
justificar o prazo de Cessão, por 25
(vinte e cinco) anos, prorrogáveis por
mais 25 (vinte e cinco) anos, ou seja,
meio século.
Em resposta, a Jurisdicionada
juntou aos autos as seguintes
informações:
- comprovação de que o IEDBRASIL é pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, inserido
às fls. 57 a 70, o respectivo estatuto
e os respectivos termos de posse do
Conselho Deliberativo e do Secretário
Geral;
- a despeito de não se poder
comprovar o caráter educacional e
filantrópico da instituição, através de
certidão expedida por órgão fiscalizador
competente, pois seu próprio estatuto
contempla tais particularidades;
- também através de seu estatuto,
além do que preconizado está no
próprio Termo de Cessão firmado, podese inferir o caráter de exclusividade da
instituição; por outro lado contando
o Termo de Cessão com a assinatura
do Sr. Prefeito do Município do Rio de
Janeiro, quanto ao reconhecimento,
pela autoridade municipal competente,

do aludido caráter de exclusividade;
- as informações sobre as obras
previstas para 2007 foram prestadas
pela fiscalização, que também ofereceu,
por cópia, documentos gerados pela
ação fiscalizadora, inserido às fls. 36
a 43 do presente;
- a identificação dos signatários do
Termo pode ser obtida nos documentos
encartados às fls. 57 a 70;
- não se tem notícia de outras
propostas sérias, por parte de
instituições nacionais ou estrangeiras,
para exploração de imóvel, igualmente,
não se sabe da existência de projetos de
mérito reconhecível para utilização do
mesmo imóvel;
- o valor das obras e serviços de
reforma e restauração do imóvel
objeto da Cessão foi estimado em
R$21.000.000,00 (vinte e um milhões
de reais); assim, foi realizado o cálculo
do valor mensal para locação do
imóvel por 600 (seiscentos) meses =
50 anos, restando, conseqüentemente,
o valor do aluguel mensal de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
considerando compatível com a prática
mercadológica.
A 3ª IGE, embora considere que
a documentação enviada atenda
parcialmente o solicitado, sugere
a manutenção da diligência para
que a Jurisdicionada preste novas
informações e se for o caso, envie
documentação pertinente, objetivando
uma melhor instrução processual, a
saber:
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1- informar se a cessionária
inscreveu ou está providenciando sua
inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social, condição sine qua
non não só para o seu funcionamento,
como também, para o encaminhamento
do seu pedido de registro e certificado
de entidade de fins filantrópicos junto
ao Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS ( art. 9º, “caput” e § 3º
da Lei nº 8742, 07/12/1993);
2- informar se já foi feita a
indicação do representante do
IED-BRASIL junto ao MEC, como
também, a seleção dos bolsistas pelo
cedente, informando que critérios
foram usados.
3- informar se foi concluído o
Parecer da Cet-Rio junto à ETECE
Consultoria de Engenharia Ltda,
referente à Análise de Impacto Viário,
no Bairro da Urca, na implementação
do IED-BRASIL no Cassino da Urca;
4- informar se a cessionária já
cumpriu a contendo tudo que fora
previsto no inciso I da Cláusula Quinta
do referido Termo de Cessão e, em
que fase está a obra no presente
momento;
5- da fiscalização: enviar cópias
do relatório referente aos serviços
geotécnicos para observação das
fundações existentes do prédio tombado;
projeto da estrutura em concreto, no
trecho da praia, com locação de pilares
e fundações; projeto apresentado à
Secretaria de Urbanismo sob forma
digital ; cópias de documentos gerados
pela comissão fiscalizadora da obra
até o momento e; apresente planilha
de memória de cálculo das obras e
serviços de reforma e restauração,
cujo valor estimado perfez R$ 21.
000.000,00 (vinte e um milhões de
reais).
No que se refere ao 1º Termo Aditivo
nº 65/2007 (Processo 40/005.316/2007),
a lavratura tempestiva do Termo
ocorreu para promover a substituição
da parte cessionária, que passou a ser
o INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN –
BRASIL (IED-BRASIL), como também,
retificar o item a da Cláusula - Quinta
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de “meados de agosto de 2006” para
“meados de agosto de 2007”.
Quanto a este Termo Aditivo, a
Inspetoria não observou nenhuma
irregularidade e considera-o dentro da
formalidade legal da matéria.
Concluindo em relação ao Processo
nº40/003.863/06 e seu aditamento,
manifestam-se no mesmo sentido o
Sr. Diretor da Secretaria de Controle
Externo, o Senhor Secretário Geral,
bem como a Douta Procuradoria
Especial.
Ressalto que, em 16.06.2008, deu
entrada nesta Corte, encaminhado pelo
Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, para ciência, cópia da Petição
Inicial da Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa
(Processo nº 40/002.711/2008),
ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva do Núcleo da
Capital em face do Prefeito Municipal,
do Secretário Municipal das Culturas,
do Instituto Europeo Di Design – Brasil
(IED-Brasil), do Instituto Europeo Di
Design – Scuola S.R.L., e do Município
do Rio de Janeiro, objetivando, em
síntese, a invalidação do termo de
cessão de uso, objeto deste processo,
bem como condenar os responsáveis
a ressarcirem os prejuízos gerados
ao erário municipal, dentre outras
penalidades.
Em 17.07.2008, também deu
entrada nesta Corte o Processo
nº 40/003.359/2008, que trata de
Representação interposta pela
Associação dos Moradores da Urca
- AMOUR, solicitando a apuração
de possíveis irregularidades ou
ilegalidades praticadas pela Prefeitura
do Rio de Janeiro e pelo Instituto
Europeo de Design – Brasil (IEDBrasil), referente à assinatura do
presente Termo.
Nesta Representação a AMOUR
cita o Contrato nº 163/04, decorrente
do Edital de Concorrência nº 06/04
(Processo nº 40/002093/2004), lavrado
entre a RIOURBE e a Empresa Rocha
Amorim Engenharia Ltda., no valor
de R$ 10.371.646,97 (dez milhões,
trezentos e setenta e um mil, seiscentos
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e quarenta e seis reais e noventa e sete
centavos), tendo como prazo 540 dias
para conclusão das obras, iniciado
em 27.12.04, conforme informações
contidas no Relatório de Visita Técnica
das obras proferida pelos técnicos da 2ª
IGE (Processo nº 40/002.363/2005).
No tocante à implantação do
Museu do Rio no imóvel (antigo
Cassino da Urca), a 3 ª IGE questiona
quanto aos seguintes procedimentos:
- Porque não foi avante o projeto?
- Qual foi a destinação do restante
da verba?
- Se foi lavrado Termo de Distrato
com a empresa contratada.
A 3ª IGE, sem prejuízo das
informações solicitadas, propõe ainda
diligência para que a SMC esclareça:
1 – Quanto à aprovação parcial,
pelo IPHAN, do projeto IED-Brasil;
2 – Se estão sendo atendidas as
condições previstas no Decreto “N”
nº 17.561 de 18.05.1999 (em anexo).
Atendendo à solicitação, a 2ª
IGE presta, às fls. 13/18, (Processo
nº 40/003.359/08) as seguintes
informações:
 A obra em questão foi objeto
de visitas técnicas - Processo
nº 40/002.363/2005.
 Em 18.03.2005, por ocasião da
1ª Visita, foi identificada a necessidade
de esclarecimentos a respeito do
quantitativo de alguns itens a fim de
diluir quaisquer dúvidas sobre uma
possível superposição, o que não foi
respondido à época.

Após a segunda visita, em
09.06.2005, a Inspetoria sugeriu
algumas recomendações, além de
comprovação acerca da destinação
do material removido da obra (bota
fora). Sobre o assunto, a empresa
Rocha Amorim Engenharia Ltda
juntou documentos nos quais declara
“que todo o entulho oriundo dos
serviços de demolição foi transportado
e descarregado na Região do Catiri,
Bangu, nesta cidade, cujo controle e
monitoramento da área é feito pela
própria Prefeitura, através da Cia. de
Limpeza Urbana – COMLURB”.

• Pa r a c o m p l e m e n t a r a s
informações, a 2ª IGE inseriu, ainda, às
fls. 15/16, Relatório FINCON, contendo
informações sobre o empenho,
liquidação e o pagamento no valor
de R$ 513.396,52, ou seja, 4,95%
do total, sendo pagos R$ 50.000,00
em 10.01.2005 e R$ 463.396,52 em
21.06.2005 e 22.06.2005.
Foram ainda solicitados à
jurisdicionada, esclarecimentos sobre os
motivos da suspensão do prazo a partir
de 17.06.05, da paralisação definitiva
e a data inicial desta interrupção, além
do número do processo de rescisão,
suas causas, a situação atual de seu
trâmite processual e, ainda, bem como
a razão da demora da realização do
referido distrato.
Em resposta, a jurisdicionada
informou que:
• A suspensão do prazo a partir
de 17.06.05 ocorreu em razão da
indisponibilidade de recursos
financeiros;
• A paralisação definitiva da obra
ocorreu em razão da celebração do
Termo de Cessão de Uso do Imóvel
entre o Município do Rio de Janeiro e
a IED Brasil, em 02.08.2006;
• Quanto à rescisão do Contrato nº
163/2004, a jurisdicionada informou que
foi levada a efeito através do Processo
Administrativo nº 06/500.589/2004, e,
atualmente encontra-se em fase final,
sendo a demora de seu processamento
justificada em função da elaboração
do Laudo e de recursos por parte da
empresa que demandam um tempo
maior.
Às fls. 19, do Processo
nº 40/003.359/2008, referente à
Representação, o Senhor Diretor da
Secretaria de Controle Externo ratifica
o posicionamento da 3ª Inspetoria
no sentido de que seja solicitado
à Jurisdicionada que esclareça as
inconsistências mencionadas. O
Senhor Secretário Geral e a douta
Procuradoria Especial acompanham o
mesmo entendimento.
É o Relatório.

Primeiramente, destaco
o Art. 3º do Decreto
21.351, de 30.04.2002, que estabelece
normas de detalhamento quanto à
utilização dos Imóveis do Município
do Rio de Janeiro, no que se refere:
- Art. 3º - A cessão de uso terá
caráter de ato unilateral e precário,
poderá ser outorgada gratuitamente ou
mediante remuneração ou imposição
de encargos, com pessoa jurídica de
direito público interno, entidade de
Administração Pública Indireta, ou
à pessoa jurídica de direito privado
cujo fim consista em atividades não
lucrativas de relevante interesse social,
pelo prazo máximo de cinqüenta anos.
(grifo nosso)
§ 1º - no procedimento de cessão de
uso, deverá ser previamente definida
pelo Município a atividade não
lucrativa de relevante interesse social
a ser realizada no imóvel municipal
pela pessoa jurídica de direito privado,
e será exigida a comprovação do
caráter assistencial, filantropo ou
educacional do requerente, compatível
com a atividade exigida, por meio
de certidão expedida pelo órgão
fiscalizador municipal, estadual ou
federal competente. (grifo nosso)
§ 2º - Na hipótese do § 1º, a cessão
de uso será precedida do método
impessoal previsto no art. 7º deste
decreto, salvo nos casos em que as
atividades a serem desempenhadas
pelo requerente no próprio municipal
tenham caráter único ou singular,
denotando a exclusividade na
sua realização, reconhecida pela
autoridade municipal competente.
(grifo nosso)

VOTO

Em face de todo o exposto, não
me parece que esteja configurada a
hipótese de inexigibilidade de licitação
por inviabilidade de competição, que
leva à presente Cessão de Uso. Assim,
antes de conceder tamanho privilégio,
há necessidade que sejam esclarecidos
todos os óbices até aqui apontados,
que linha de princípio, impedem
a presente Cessão por afrontar aos
termos do citado art. 3º do Decreto

Municipal nº 21351 de 30.04.2002.
Isto posto, acompanho o
pronunciamento do Corpo Instrutivo
e o parecer da Douta Procuradoria
Especial e voto no sentido da
manutenção da diligência do Termo de
Cessão de Uso, para que, no prazo de
30 dias, a Jurisdicionada complemente
os esclarecimentos e traga, aos autos,
documentos comprobatórios, a fim de
que sejam sanados os seguintes óbices
apontados pela 3ª IGE:
a) Encaminhar cópia da inscrição
da cessionária INSTITUTO EUROPEO
DI DESIGN – BRASIL (IED-BRASIL) no
Conselho Municipal de Assistência
Social, tendo em vista que a referida
inscrição é condição sine qua non
não só para o seu funcionamento,
como também para registro e
obtenção do certificado de entidade
de fins filantrópicos junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS
(art. 9º, “caput” e § 3º da Lei 8742,
07.12.1993);
b) Informar se já foi feita a
indicação do representante do
IED-BRASIL junto ao MEC, como
também, a seleção dos bolsistas pelo
cedente, informando que critérios
foram usados.
c) Encaminhar Parecer da CetRio junto à ETECE Consultoria de
Engenharia Ltda, referente à Análise
de Impacto Viário, no Bairro da Urca,
na implementação do IED-BRASIL no
Cassino da Urca;
d) Informar se a cessionária
cumpriu a contendo tudo que fora
previsto no inciso I da Cláusula Quinta
do referido Termo de Cessão e, em
que fase está a obra no presente
momento;
e) da fiscalização: enviar cópias
do relatório referente aos serviços
geotécnicos para observação das
fundações existentes do prédio
tombado; projeto da estrutura em
concreto, no trecho da praia, com
locação de pilares e fundações;
projeto apresentado à Secretaria
de Urbanismo sob forma digital
; cópias de documentos gerados
pela comissão fiscalizadora da
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obra até o momento e; apresente
planilha de memória de cálculo
das obras e serviços de reforma e
restauração, cujo valor estimado
perfez R$ 21.000.000,00 (vinte e um
milhões de reais).
Quanto aos termos da Representação oferecida pela Associação
dos Moradores da Urca - AMOUR
cabe ainda solicitar à jurisdicionada
que encaminhe:
- laudo de aprovação parcial

pelo IPHAN, do projeto IEDBrasil;
- informação se estão sendo
atendidas as condições previstas no
Decreto “N” nº 17.561 de 18.05.1999
(em anexo).
Por fim, tendo em vista que o
imóvel, objeto da presente cessão
de uso, é tombado, as obras e
serviços de reforma e restauração
nele realizadas, orçadas em
R$21.000.000,00 (vinte um milhões

CONTRATO
Locação de veículos, equipamentos
e pessoal para o manejo da
arborização urbana – COMLURB
Conselheiro-Relator Fernando Bueno Guimarães
Processo n.º 40/003.348/2008
Sessão Plenária de 26.11.2008
Nas hipóteses onde a licitação
formal seja impossível ou venha a
frustrar a própria consecução do
interesse público, sejam adotados
apenas os procedimentos previstos
na Lei 8.666/93 e alterações.
O presente processo refere-se ao
Contrato n.º 049/2008, firmado em 24
de junho, com fulcro no art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93 (emergência), entre
a Companhia de Limpeza Urbana
do Município do Rio de Janeiro
– COMLURB e Trade Serviços e
Administração Ltda, para a locação de
veículos, equipamentos para o manejo
da arborização urbana, englobando
motoristas para todos os veículos,
operadores de motosserra para os
veículos de poda e destoca, ferramental
e combustível nas quantidades,
modelos e características definidas
nas Especificações Técnicas, no valor
de R$1.980.000,00, e prazo de 180
dias, ou até a conclusão do resultado
de uma Licitação Pública que será
148
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realizada para esse fim.
Às fls.13/15 do presente, encontrase a justificativa para a contratação
emergencial e o sistema utilizado para
concretizá-la.
É dito que, passando o serviço
do manejo da arborização urbana
da Fundação Parques e Jardins para
a COMLURB (Decreto n.º 28.981, de
01.02.08), e à vista do cancelamento
do contrato com aquela entidade,
e a necessidade de manutenção dos
trabalhos, a companhia optou por
promover uma contratação temporária
por um período máximo de 180 dias
“para atendimento aos casos mais
graves dos serviços de poda”.
Segundo, ainda, aquela exposição,
foi procedida a “composição do preço
mensal para locação de veículos e
equipamentos, que teve por base os
valores unitários extraídos do Sistema
de Custos da Prefeitura – FGV e em
pesquisa de mercado, e chegamos ao
valor máximo de R$ 330.000,00 para
pagar mensalmente pelos serviços
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de reais), devem passar, a partir
de agora, a ser acompanhadas por
Visita Técnica pela 2ª IGE.
Considerando que o Ministério
Público Estadual e a AMOUR
deram ciência a esta Corte dos
procedimentos por eles adotados,
voto também no sentido de lhes
dar ciência do presente relatório
e voto, razão pela qual devem
ser-lhes encaminhadas cópias dos
mesmos.
durante o período de contratação até
que os estudos em curso viabilizem
a contratação normal de veículos/
equipamentos para este tipo de
operação”.
O sistema utilizado para selecionar
a futura contratada e o resultado
obtido estão assim relatados. “Em
prosseguimento, levando em conta o
acima exposto e, visando contratar os
serviços de forma clara e transparente,
consultamos 19 (dezenove) empresas
do mercado por meio do Fax Circular
n.º 006/2008, conforme as condições e
especificações técnicas pré-informadas,
e apenas duas delas manifestaram o
interesse em participar do processo de
contratação definido pela COMLURB
(sorteio presencial), sendo que a
RODOCON declinou de participar
durante a reunião, tendo participado
como ouvinte. Sendo assim, com
apenas uma empresa interessada,
não houve necessidade do sorteio,
desta forma, a TRADE Serviços e
Administração Ltda. acabou sendo a
escolhida na data de 02.06.2008.”
A Ata da reunião encontra-se à
fl.16, a estimativa orçamentária à fl.17
e a dispensa de licitação, com suas
razões, à fl.18.
A instrução, a cargo da 6ª IGE,
dá notícia da existência do processo
n.º 40/003.217/2008, que trata do
pedido da Senhora Vereadora Andréa
Gouvêa Vieira, para a realização
de uma Inspeção Extraordinária
na COMLURB visando avaliar
esta contratação, matéria incluída

no escopo da Inspeção Ordinária
procedida na Companhia no período
de 11.08 a 02.09. Ademais, a 6ª IGE
sugere que seja feita recomendação
visando à observância do prazo de
remessa a esta Corte dos atos de
dispensa de licitação (art. 1º, II, da
Deliberação 127/99 e alterações).
A Inspetoria em causa encerra
sua manifestação propondo o
conhecimento do Contrato e aduzindo
uma recomendação no sentido de
que “nas hipóteses onde a licitação
formal seja impossível ou venha a
frustrar a própria consecução do
interesse público, sejam adotados
apenas os procedimentos previstos na
Lei 8.666/93 e alterações”, tendo em
vista que o procedimento intitulado

sorteio presencial não é contemplado
no Estatuto de Licitações e Contratos
“e elimine a expectativa de obter uma
proposta mais vantajosa em relação
ao valor orçado”.
No mesmo sentido opinam as
Secretarias de Controle Externo e
Geral, bem como a douta Procuradoria
Especial.
É o Relatório.
A sobredita Inspeção
Ordinária realizada na
COMLURB foi aqui autuada sob o
n.º 40/005.488/2008 e nesta data
encontra-se com carga para a
Secretaria Geral. Nada obstante, o
relatório da Comissão Inspecionante,

VOTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Concessão de Uso de Imóvel
– SMF

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo nº 40/001.584/2008
Sessão Plenária de 19/11/2008
As informações devem ser
claras, completas e franqueadas
a todos que desejem participar ou
mesmo acompanhar as licitações.
Os licitantes têm o direito público
subjetivo de obter o máximo de
informações sobre o objeto licitado.
Versa o presente do Edital de
Concorrência Pública nº 03/2008
– SMF para a concessão de uso do
imóvel situado na Rua Philomena
Lage s/nº - Barra da Tijuca – Posto
para a venda de combustíveis, pelo
prazo de 10 (dez) anos e valor de
R$3.469.000,00.
Retorna de diligência baixada em
Sessão Ordinária de 13.08.2008, nos
termos do Voto nº 185/2008.
Após análise da documentação

inserida, o Corpo Instrutivo, opina pela
manutenção da diligência do Edital
sob exame para que a Jurisdicionada
regularize o apontado nos itens 1, da
analise à fl. 69, bem como remeta a
documentação indicada no item 2,
submetendo o item 7 à consideração
superior. Sendo que o certame foi
adiado “sine die”.
Item 1 – A Jurisdicionada declarou
que o Edital do Certame e seus
anexos estariam disponíveis no seu
site na internet, no entanto, a 7ª IGE
verificou que consta apenas uma
menção à concorrência, sem acesso ao
referido edital e seus anexos. Mesmo
estando cadastrado, o usuário não
consegue ver os tais editais. Portanto,
apesar da diligência determinada
por esta Corte, persiste a falta de

já disponível na Internet, e parte
acostado à contracapa, revela preços,
à primeira vista, superiores aos
praticados pela Fundação Parques
e Jardins, motivando pedido de
esclarecimentos sobre o fato.
Muito embora o referido processo
de Inspeção ainda não tenha sido
apreciado pelo Plenário, mas em
face do que sinaliza a instrução,
entendo recomendável a interrupção
da tramitação do Contrato ora sob
exame.
Assim, voto para que o presente
processo fique sobrestado na 6ª IGE
aguardando o deslinde da questão
abordada pela Sra. Vereadora Andréa
Gouvêa Vieira, devendo S.Exa. ser
informada a respeito.

publicidade e de divulgação do Edital
no site e-licitações e no próprio site da
Jurisdicionada.
Item 7 – Neste item a 7ª IGE
submete à consideração superior
a resposta da jurisdicionada aos
quesitos formulados no voto do
relator.
Os Senhores Diretor da Secretaria
de Controle Externo e Secretário Geral
acompanham o parecer da 7ª IGE, a
Procuradoria Especial opina pela
manutenção da diligência proposta
ressaltando que a Jurisdicionada
deve identificar a natureza do ato
normativo que deu destinação pública
originária ao imóvel, para verificação
do disposto nos § 4º e § 5º do art. 236
da LOMRJ (fl. 91).
É o Relatório.
Passo então a analisar
as respostas da
Jurisdicionada à luz dos termos do
acórdão proferido por esta Corte.
I- Perguntado acerca da falta
de previsão da visita dos licitantes
às instalações e ao local, objeto do
certame, bem como quanto às demais
informações jurídicas e técnicas
relativas ao imóvel a ser licitado.
A jurisdicionada respondeu:

VOTO
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- “por se tratar de concorrência
melhor oferta não haveria que
se falar em vistoria técnica.” os interessados devem requerer
visita diretamente ao ocupante. “A
ocorrência de desequilíbrio no acesso
às informações precisa ser real, deve
ser apontado por aqueles que se
sintam prejudicados, ...”
Crítica:
Observamos que o Sr. Superintendente de Patrimônio, em suas
respostas, equivocou-se, pois carece
de fundamento sua afirmação de que,
por se tratar de concorrência do tipo
melhor oferta, não haveria que se
falar em visita técnica.
É justamente o contrário, as
informações devem ser claras,
completas e franqueadas a todos
que desejem participar ou mesmo
acompanhar as licitações. O
administrador está lidando com o
patrimônio público e não com o
privado. Os licitantes têm o direito
público subjetivo de obter o máximo
de informações sobre o objeto licitado.
Neste caso, a visita não só é possível,
como também é um item essencial.
Po r t a n t o , a a d m i n i s t r a ç ã o
deve fornecer meios e facilitar o
acesso dos licitantes às instalações
e às informações disponíveis,
em benefício do próprio preço,
evitando-se informações privilegiadas
desequilibrando a igualdade entre os
concorrentes.
Sob essa ótica, vê-se que
é inadequada a pretensão do
administrador em querer que os
licitantes busquem informações,
justamente com o atual possuidor, que,
provavelmente, é o maior interessado
na manutenção da posse.
O administrador ainda diz que “o
desequilíbrio precisa ser real”. Mais
real do que o posto de combustíveis
que lá já existe, cujo faturamento
bruto anual declarado, no ano de
2006, é da ordem de R$9.392.625,67
(nove milhões, trezentos e noventa e
dois mil, seiscentos e vinte e cinco
reais e sessenta e sete centavos)?
150
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II- Questionada acerca da cobrança
antecipada dos 10 (dez) anos de
concessão, antes mesmo dos estudos
para as Licenças de Funcionamento, a
jurisdicionada respondeu que já havia
um posto funcionando há dez anos no
local e, ao que se depreende, sem as
licenças necessárias.
A Jurisdicionada informou ainda
que:
- “Há que se registrar que a Licença
Municipal de Operações somente
é expedida após a verificação do
cumprimento de exigências para o
início de implantação de atividades...”
“Os estudos e as licenças são realizados
e concedidos em caso concreto, não
em tese.” “Por isso, tais documentos
são exigidos pela administração
daquele que efetivamente instalar a
atividade de posto de serviços para
venda de combustíveis.”
Segundo a Jurisdicionada, o
Decreto nº 29.023/2008, mudou a
destinação da área que passou a ser
bem dominical. Mas não informou
qual a norma que afetou o imóvel.
- “avaliou-se não ser obrigatória
a renovação dos estudos, datados
de 2002, realizados pelos órgãos
técnicos, por motivos de redução
de procedimentos meramente
burocráticos e porque o local onde se
encontra instalado o posto de gasolina
já se encontra totalmente urbanizado.
Já se defronta com o funcionamento
de um posto de bandeira BR, cuja data
oficial para sua instalação é o ano
de 1998. Portanto, é de se concluir
que a renovação de estudos técnicos
não traria fato novo. Além disso, os
estudos e licenças são realizados e
concedidos em casos concreto, não
em tese.” “Portanto não há razão e
nem possibilidade real de atender
esta indagação.
Crítica:
O administrador omite,
inicialmente, o fato de que há um
posto de combustíveis operando
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no local, chega a falar “em tese”,
mas não há tese nenhuma, há fato
concreto e irregular.
O S r. S u p e r i n t e n d e n t e d e
Patrimônio, ao responder as perguntas
feitas por este Tribunal, acabou
admitindo que há mais de 10 anos
existe um posto de bandeira BR,
funcionando ao arrepio da Lei.
No caso, o servidor acaba por
revelar que a ocupação da área
sempre foi irregular, ou seja, a área
provavelmente era bem de uso comum
do povo, protegido pelo artigo 235, da
Lei Orgânica, e não poderia ser usada
para atividade privada antes de sua
desafetação.
III- Quanto à concessão de
descontos, ou seja, quanto ao redutor
aplicado de 0,543% am ou 6,7% aa,
ao analisarmos a resposta dada pela
jurisdicionada, suscita-se algumas
incongruências:
Foi pedido à Jurisdicionada:
a - Que justificasse o relevante
interesse público para a aplicação dos
redutores, de acordo com o art. 238 da
Lei Orgânica do Município.
b - Que demonstrasse o relevante
interesse público para aplicação de
tais redutores, de acordo com o art.
238 da Lei Orgânica do Município.
A Jurisdicionada respondeu
que, para achar o valor de 6,7% aa,
retirou da Taxa SELIC de 11,5% –
remuneração alcançada pela PCRJ em
aplicações financeiras –, a estimativa
do IPCA-E de 4,5% aa, o que resultaria
em um desconto de 6,7%, equivalente
à capitalização de juros.
Crítica:
Ocorre que, o raciocínio empregado
pela Jurisdicionada não merece
prosperar por diversas razões:
1- O município goza, por força da
Constituição Federal, de imunidade
tributária, obtendo assim rendimentos
totalmente isentos que não podem ser
estendidos para o particular sob pena
de extensão indevida de privilégio
tributário.
2- Não se pode fazer exercício

de adivinhação de taxas da
economia, muito menos da SELIC.
As taxas devem ser aplicadas quando
realmente ocorrerem, sob pena de
enriquecimento sem causa de uma
das partes.
3- O valor deve ser corrigido do
valor presente para o futuro e não
ao contrário, também, sob pena de
enriquecimento sem causa de uma
das partes.
4- Não foram apresentadas razões
que justificassem e demonstrassem
o relevante interesse público para
os descontos concedidos, conforme
pedido por este Tribunal e preceitua
o art. 238 da LOMRJ.
Foi perguntado à Jurisdicionada:
1 - Qual a destinação pública
original do imóvel?
2 - Qual a norma que deu
destinação pública, originariamente,
ao imóvel?
3 - Houve a prévia aprovação
da desafetação pelas comunidades
circunvizinhas ou diretamente
interessadas, nos termos do §5º do
art. 236 da LOMRJ?
A Jurisdicionada respondeu:
1- A destinação seria área de
urbanização, mas não informa que
tipo de urbanização.
2 - Não respondeu.
3 - Quanto ao que manda o § 5º do
art. 236 da LOMRJ, a jurisdicionada
informa, que não houve consulta
às comunidades circunvizinhas ou
interessadas, pois o bem já estaria
em uso para posto de gasolina há
dez anos.
Crítica:
Não é porque o imóvel está sendo
ocupado e usado de forma irregular,
há dez anos, que vamos insistir nos
erros. Deve-se regularizar o imóvel
sim, mas respeitando a Lei.
O administrador cita o art. 239,
§ 1º fazendo interpretação destoante
dos termos da Lei, para, smj, justificar
os atos praticados.
Conforme o referido artigo, o caso
em tela insere-se em uma concessão
de direito real de uso e não no caso

de concessão, por falta de previsão
legal. Lembramos que, em qualquer
caso de uso ou disposição de imóvel
público, há que se ter previsão legal
para os atos administrativos, até nos
discricionários, conforme preceitua
parte final do caput do artigo 239.
Mas, para dirimir dúvidas, ensina
o mestre José do Santos Carvalho
Filho, que será o ente público
proprietário que deverá concluir, à
luz da legislação federal, a orientação
legislativa acerca dos bens de sua
propriedade. No presente caso a
norma regedora é a LOMRJ.
“Cada espécie de concessão
de direito real de uso guarda
especificidades ligadas às suas
finalidades, sendo que cada uma
delas, respeitando a diretriz geral
posta pela legislação federal, deverá
receber orientação legislativa de seu
ente-proprietário, o que garantirá a
orientação conforme a política local,
e favorecerá o cumprimento do fim.”
(56-GASPARINI, Diógenes, ob. cit.,
p. 692; CARVALHO FILHO, José dos
Santos, ob. cit., p.896/897).
Art. 239 - Admitir-se-á o uso
de bens imóveis do Município por
terceiros, mediante concessão, cessão
ou permissão, na forma da lei.
§ 1º - A concessão de uso terá
caráter de direito real resolúvel, que
será outorgada após concorrência,
mediante remuneração ou imposição
de encargos por tempo certo ou
indeterminado, para fins específicos
de urbanização, industrialização,
edificação, cultivo da terra ou outra
utilização de interesse social, devendo
o contrato ou termo ser levado ao
registro imobiliário competente.
§ 3º - É vedada a concessão de
uso de bem imóvel do Município à
empresa privada com fins lucrativos,
quando o bem possuir destinação
social específica.
Art. 240 - É facultada ao Poder
Executivo:
I - a cessão de uso gratuitamente,
ou mediante remuneração ou
imposição de encargos, de imóvel
municipal à pessoa jurídica de

direito público interno, à entidade
da administração indireta ou
fundacional, pelo prazo máximo de
dez anos, ou à pessoa jurídica de
direito privado cujo fim consiste em
atividade não lucrativa de relevante
interesse social;
II - a permissão de uso de
imóvel municipal, a título precário,
revogável a qualquer tempo, vedada
a prorrogação por mais de uma
vez, gratuitamente ou mediante
remuneração ou imposição de
encargos, para o fim de exploração
lucrativa de serviços de utilidade
pública em área de dependência
predeterminada e sob condições
prefixadas.
LC 101/2000
Art. 44. É vedada a aplicação
da receita de capital derivada da
alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para
o financiamento de despesa corrente,
salvo se destinada por lei aos regimes
de previdência social, geral e próprio
dos servidores públicos.
Perguntado à Jurisdicionada acerca
da antecipação de receita oriunda da
alienação de direitos do patrimônio
Municipal, conforme abaixo:
- Qual o amparo legal de tal antecipação de receita?
- Há previsão de tais antecipações
na LDO?
- Porque não cobrar do concessionário um valor de outorga mais uma
remuneração mensal, garantindo-se
receitas concomitantemente com os
fatos geradores, preservando o fluxo de
caixa das futuras administrações?
A Jurisdicionada respondeu que:
“Ora, ao se reduzir o déficit atual,
as receitas a serem apropriadas nos
orçamentos futuro serão menos
comprometidas”. Disse ainda que
“a Lei não veda a antecipação de
receita pela outorga de concessões
públicas.”
Crítica:
A Jurisdicionada reconhece que:
poderá cobrir déficit com antecipação
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de receitas e que poderia fazer isso
porque não haveria lei que vedasse
tal prática.
Observamos que o administrador
está equivocado e confuso quanto
ao que seria público e o que seria
privado. Não se pode banalizar o
patrimônio público ou suas rendas.
Como está na Lei Orgânica (art. 239),
há que se ter previsão legal.
Os atos administrativos são
vinculados à Lei; só se pode dispor do
patrimônio público com autorização
legal. Se o patrimônio privado é
rigorosamente protegido pela Lei, com
muito mais razão o é o patrimônio
público e suas rendas.
Além do acima exposto, o art. 44
da LC 101 veda o uso de tais receitas
para despesas correntes, havendo,
conforme art. 4º do mesmo diploma,
necessidade das receitas constarem

da LDO e da LOA, permitindo a
verificação da vedação do art. 44 da
LC 101.
Ressaltamos que o Sr. Administrador não está lidando com patrimônio particular e sim com a coisa
pública.
Trago ainda ao conhecimento desta
Corte que, através de levantamento
pela internet, verificamos que no
imóvel existem diversas benfeitorias
que aderiram ao imóvel provavelmente
durante a permissão de uso e que
não constaram na demonstração do
cálculo do valor do imóvel, objeto da
licitação. Pelo que se vê da fotografia
que anexamos aos autos, no edital a
situação é uma e na realidade é bem
outra.
Visto que existem, há mais
de 10 (dez) anos, benfeitorias no
local, sendo que o decreto que teria

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Isenção de Contribuição
Sindical – TCMRJ

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 40/001039/2008
Sessão Plenária de 20/10/2008
Para os profissionais que se enquadram numa categoria diferenciada, a
contribuição sindical será destinada ao
sindicato representativo da categoria,
ainda que os demais empregados da
empresa estejam enquadrados em
sindicato diverso.
Submete-se a exame do Plenário
desta Corte de Contas o Pedido de
Reconsideração interposto pela
servidora MARIA DA CONCEIÇÃO
FERREIRA MESSIAS, contra a
decisão prolatada em 16.09.2008, pelo
Exmo Sr. Conselheiro-Presidente,
Dr.Thiers Vianna Montebello, que
manteve o indeferimento do pedido
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de isenção da contribuição sindical
com fulcro em parecer da douta
Assessoria Jurídica.
Insurge-se a servidora em
questão contra aquela r. decisão,
alegando que:
a) o seu pedido não tem como
fundamento o art. 585 da CLT, pois
não exerce uma profissão liberal;
b) o pedido se baseia no art. 579
que expressamente determina que
a contribuição sindical é devida
por todos aqueles que participam
de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma
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desafetado (ainda sob análise) o
referido imóvel data somente deste
ano de 2008, pergunta-se: Foram
cobrados, do ocupante, os impostos
sobre a propriedade? Qual o valor?
Qual o número da inscrição municipal
do referido imóvel?
Concluindo:
Vo t o p e l a m a n u t e n ç ã o
da diligência, tendo em vista a
instrução desenvolvida pelo Corpo
Instrutivo, juntamente com as
observações que trago aos autos,
para que a jurisdicionada retifique
o processo de licitação, atendendo
toda a legislação pertinente,
respondendo, fundamentadamente
e justificadamente, os quesitos
elencados, sem prejuízo da
observância de todos os requisitos
que precedem à concessão de direito
real de uso.
categoria ou profissão;
c) que, como exerce o cargo
de telefonista, entende que deve
contribuir em favor do sindicato
representativo de sua profissão;
d) em conseqüência, requer que,
a partir do próximo exercício (2009),
esteja isenta do desconto da referida
contribuição, desde que apresente,
em tempo hábil, devidamente
quitada, a contribuição sindical em
favor do sindicato representativo de
sua categoria profissional.
Analisando o recurso interposto,
o Sr. Diretor do Departamento
Geral de Pessoal, às fls. 20/24,
informa, preliminarmente, que o
mesmo atende aos pressupostos
de admissibilidade, ressaltando a
competência do E. Plenário para
julgar os recursos impetrados pelos
servidores deste Tribunal de Contas,
nos precisos termos do art. 8º, inc.
XIV do Regimento Interno, aprovado
através da Deliberação nº 034, de
10.03.83.
No mérito, protesta pela
improcedência do recurso,
porquanto a servidora recorrente,
ao instruir o seu pedido,

equivocadamente carreou aos
autos o comprovante de pagamento
da contribuição denominada
“Mensalidade Sindical”, cobrada
apenas daqueles que são associados
a um sindicato representativo de
sua categoria profissional, a qual
difere da Contribuição Sindical
estabelecida pelo art. 578 da CLT,
que abrange indistintamente a todos
os empregados que participam de
uma categoria profissional ou de
uma profissão liberal, sugerindo, ao
final, a oitiva da douta Assessoria
Jurídica desta Corte de Contas.
A Secretaria Geral, à fl. 29,
endossa a sugestão de que o recurso
sob exame deva ser submetido ao
crivo da douta Assessoria Jurídica,
ressaltando que o pleito merece
ter prosseguimento, devendo ser
encaminhado à elevada consideração
do Exmo. Sr. Presidente.
Instada a se manifestar, às fls.
30/40, a Assessoria Jurídica se
manifestou, em resumo, da seguinte
forma:
• a Contribuição Sindical tem
natureza jurídica de tributo e é devida
por todos aqueles que participam
de uma determinada categoria
econômica ou profissional ou,
ainda, de uma profissão liberal;
• que as únicas exceções do
crédito tributário estão previstas
nos arts. 585 da CLT e 47 da Lei nº
8.906/94, ressaltando que, em se
tratando de isenção de norma de
exceção, a sua interpretação deve
ser literal;
• nessas condições, são exigidas
três condições para que o servidor
obtenha a isenção do desconto
da contribuição sindical: ser
profissional liberal, exercê-la na
empresa e recolher para o respectivo
sindicato;
• o cargo de telefonista não pode
ser enquadrado como sendo de uma
profissão liberal;
• o pleito da Recorrente não
encontra amparo no art. 585 e nem
mesmo no art. 579, ambos da CLT.
A douta Procuradoria Especial,

e m p a r e c e r v i s a d o p e l o S r.
Procurador-Chefe, à fl. 48, opina pela
manutenção da decisão recorrida,
por entender que o pagamento da
Mensalidade Sindical não exclui a
obrigatoriedade do pagamento da
Contribuição Sindical e o documento
de fl. 03 não guarda relação com
esta Contribuição, mas, sim, com a
Mensalidade Sindical.
É o Relatório.
Conheço do recurso
por preenchidos os
pressupostos legais.
No mérito, entretanto, não há
como lhe dar provimento.
De fato, assiste inteira razão ao
Sr. Diretor do DGP ao propugnar
pelo não acolhimento do recurso,
entendimento esse endossado
pela douta Procuradoria Especial,
porquanto o pedido inicial foi
equivocadamente instruído com
o comprovante de pagamento
de uma Mensalidade Sindical a
que a Recorrente se obrigara em
decorrência de haver se associado
ao sindicato representativo de sua
categoria profissional.
Trata-se, a referida mensalidade,
de uma verba cobrada somente aos
associados de determinado sindicato
e que é aprovada em Assembléia da
qual participam esses associados.
Não tem caráter de tributo, como
a Contribuição Sindical estabelecida
pelo art. 578 da CLT, obrigatória
a todos aqueles que participem
de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou ainda
de uma profissão liberal.
Não se confundem, portanto.
Nessas condições, não há como
prover o recurso ora submetido a
exame desta Corte de Contas.
Não fosse esse aspecto – se a
Recorrente tivesse juntado aos autos
inicialmente o comprovante de sua
Contribuição Sindical ao sindicato
representativo de sua categoria
profissional, in casu, o SINTTELRIO, ousando discordar do douto

VOTO

parecer elaborado pela Assessoria
Jurídica, que entende que somente
o profissional liberal teria direito a
recolher sua Contribuição Sindical
para o sindicato de sua classe, não
veria nenhum óbice em prover
o pedido inicial, uma vez que a
Recorrente, que nesta Casa exerce
o cargo de “Telefonista”, pertence
a uma categoria diferenciada, cuja
definição é encontrada no § 3º do
art. 511 da CLT, a saber:
“§ 3º - Categoria profissional
diferenciada é a que se forma dos
empregados que exercem profissões
ou funções diferenciadas por força
de estatuto profissional especial ou
em conseqüência de condições de
vida singulares.”
Como de curial sabença, para
os profissionais que se enquadram
numa categoria diferenciada, a
contribuição sindical será destinada
ao sindicato representativo da
categoria, ainda que os demais
empregados da empresa estejam
enquadrados em sindicato diverso.
Assim, por exemplo, a contribuição
sindical da secretária de empresa
de construção civil será destinada
ao sindicato dos trabalhadores da
categoria diferenciada (secretárias e
afins), embora os demais empregados
contribuam para o sindicato dos
empregados em empresas de
construção civil.
Assim, além dos profissionais
liberais, os integrantes de categorias
diferenciadas também podem optar
por recolher as suas Contribuições
Sindicais para os respectivos
sindicatos representativos de suas
categorias profissionais.
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TERMO ADITIVO
Prorrogação de convênio
– SMEL

Conselheiro-Relator: José de Moraes Correia Neto
Processos nºs 40/005.957/2007 e 40/003.583/2008
Sessão Plenária de 08/12/2008
A retroatividade somente pode ser
tolerada se revestida de justificada
excepcionalidade, sendo de todo
desejável que o procedimento seja
evitado.
Trata–se dos Processos números
40/005.957/2007 e 40/003.583/2008,
referentes ao 2º Termo Aditivo s/nº e ao 3º
Termo Aditivo s/nº, ambos ao Convênio
nº 074/2005, celebrados em 12.11.2007
e 15.07.2008, respectivamente, entre a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
e a Pontifícia Universidade Católica –
Puc-Rio.
O 2º Termo Aditivo visa à
prorrogação da vigência do convênio
por 9 meses, enquanto que o 3º Termo
Aditivo tem como objeto a prorrogação,
também por 9 meses.
Cada um dos termos em exame
tem valor de R$771.608,58. Com o
2º Termo Aditivo, o valor total do
convênio se eleva a R$ 2.314.825,74 e,
com o 3º aditamento, perfaz a quantia
de R$ 3.086.434,32.
Após análise, a 4ª IGE sugere
o conhecimento e arquivamento
do 2º Termo Aditivo e diligência
do 3º Termo Aditivo, contido no
Processo nº40/003.538/2008, para que
o Órgão jurisdicionado justifique a
retroatividade na celebração do termo
e, ainda, a realização da despesa sem
prévio empenho, haja vista este ter
ocorrido 4 (quatro) meses após o início
da vigência do termo.
Os Senhores Diretor da Secretaria
de Controle Externo e o SecretárioGeral, bem como a douta Procuradoria
154
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Especial, manifestam-se acordes com
a conclusão da 4ª IGE.
É o Relatório.
No que diz respeito à
retroatividade
verificada no teor da Cláusula Segunda
do 3º Termo Aditivo s/nº, esta Corte
de Contas, em diversas oportunidades,
uma delas quando do exame do
Processo nº 40/000.279/2007, tem
acolhido a exceção, desde que, como
condição sine qua non, a autorização
para a celebração do termo aditivo
tenha sido dada e publicada
anteriormente à data da expiração da
vigência do pacto aditado.
A vigência do termo anterior – o
2º aditamento, também em exame
nesta oportunidade – cessava no dia
20.02.2008. À fl. 17 verso do Processo
nº 40/003.583/2008, constata-se que
a indispensável autorização foi dada
pelo ilustre Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, em despacho de
18.02.2008 e publicado na edição do
D.O.-Rio de 22.02.2008, com a ressalva
expressa de omissão de publicação na
edição do dia 19.02.2008.
Para evidenciar sua preocupação
diante da perspectiva da necessidade
de retroação, e a conseqüente busca
de esclarecimento técnico na douta
Procuradoria-Geral do Município e
na Comissão de Programação e
Controle da Despesa (Codesp), o Órgão
jurisdicionado junta, às fls. 06-08
(Processo nº 40/003.583/2008), cópia
da Manifestação Técnica PG/PADM/

VOTO
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CC/127/08/CBV e os demais documentos
que constituem as fls. 09-12, além da
manifestação da Codesp, às fls. 13-14.
De sorte que desnecessário se faz
requerer da Jurisdicionada explicações
adicionais a respeito da retroatividade
em questão.
Diante da instrução realizada e das
ponderações aqui feitas, acompanhando
parcialmente o Corpo Instrutivo e a
douta Procuradoria Especial:
1 - Voto pelo conhecimento, para
fins de arquivamento, do 2º Termo
Aditivo s/nº, contido no Processo
nº 40/005.957/2007, o qual, após a
decisão do Plenário desta Corte de
Contas, deverá passar a ser apenso do
de nº 40/003.583/2008;
2 - Voto por diligência do 3º Termo
Aditivo s/nº ao Convênio nº 074/2005,
contido no Processo nº 40/003.583/2008,
que passará à condição de processo
principal, para que, considerando o fato
de que o empenho da despesa referente
ao 3º Termo Aditivo ocorreu 4 meses
após o início de sua vigência e que, caso
tenha havido a prestação dos serviços
nesse interstício, estaria configurada
séria infração, a Jurisdicionada preste
os devidos esclarecimentos a esta Corte
de Contas.
3 - Voto, ainda, por recomendações
ao Órgão jurisdicionado, de que:
– atente à correta numeração de
seus termos, que devem ser numerados
seqüencialmente, com numerais ordinais,
para indicar a ordem dos aditamentos a
um mesmo termo principal, e com
numerais cardinais, para indicar a ordem
geral dos termos lavrados;
– tenha sempre em mente que a
retroatitividade somente pode ser tolerada
por esta Corte de Contas se revestida de
justificada excepcionalidade, a exemplo
do presente caso, sendo de todo desejável
que o procedimento seja evitado ao
máximo, pelo que convém que o Órgão
reveja suas rotinas de planejamento e
acompanhamento, aprimorando-as, de
maneira a não ensejar a celebração de
termos com efeitos retroativos.
Para a diligência, fixo o prazo de
30 dias.

INSPEÇÃO ORDINÁRIA
Maio de 2007 – RIOCOP

Conselheiro-Relator: Nestor Guimarães
Martins da Rocha
Processo nº40/002.926/2007
Sessão Plenária de 23/06/2008
Para que uma diligência seja
considerada como atendida, não basta
que o órgão diligenciado encaminhe
algum expediente para o Tribunal. É
preciso que as informações prestadas
guardem consonância com o que foi
efetivamente solicitado.
Trata o presente do Relatório
referente à Inspeção Ordinária
realizada na Companhia Municipal
de Conservação e Obras Públicas –
RIOCOP, objetivando:
a) avaliar o estágio e os procedimentos da liquidação da Companhia
Municipal de Conservação e Obras
Públicas-RIOCOP;
b) analisar e avaliar as pendências
referentes a impropriedades
questionadas por esta Corte de Contas
em diligência, e ainda não respondidas
pela jurisdicionada;
c) analisar as contas patrimoniais
e de resultado;
d) efetuar a circularização das
contingências passivas.
Na Sessão de 17.09.2007, o Plenário
deste Tribunal, ao apreciar o presente
processo, decidiu pela diligência nos
termos propostos no relatório e voto
de fl.16 do feito.
A diligência determinada pelo
Plenário resultou em informações e
dados que permitiram a nova análise
do processo.
Em atendimento à diligência
efetuada, o Sr. Eduardo Amazonas
Potual, Liquidante, apresentou
intempestivamente, em 28.02.2008,
por intermédio do Ofício nº 045/2008

de 28.02.2008, inserido nos autos às
fls. 21/152, as explicações quanto aos
questionamentos diligenciados por
ocasião do Voto nº 640/2007.
A diligente Coordenadoria de
Auditoria e Desenvolvimento - CAD,
deste Tribunal, assim se pronunciou na
bem elaborada instrução às fls.153/154,
que transcrevo a seguir, in verbis:
“Trata-se da inspeção ordinária
realizada na Companhia Municipal de
Conservação e Obras Públicas – RIOCOP,
referente ao exercício de 2006.
O p.p. foi baixado em diligência, em
sessão de 17.09.07, pelo Plenário desta
Corte, nos termos do Voto do Exmo. Sr.
Conselheiro Nestor Guimarães Martins
da Rocha, para que a jurisdicionada se
pronunciasse sobre os pontos enumerados
às fls. 9 e 10 e indicados a seguir:
1 – Cartas de circularização
bancária: foram inseridos nos
autos a resposta de circularização
do Banco Bradesco e os extratos
bancários do Banco do Brasil, e ambos
contemplavam devidamente os saldos
contabilizados em 31.12.2006.
2 – “Baixa do Imposto de Renda
a Recuperar”: a recomendação foi
atendida conforme observado no
balancete inserido à fl. 85 do p.p.
3 – “Atualização do registro contábil
referente às ações da Telemar” e
“possibilidade de realização financeira
do saldo da conta Imobilização em
Andamento”: constam as cópias dos
ofícios encaminhados à prestadora
de serviços contábeis, solicitando a
realização dos ajustes recomendados.

Foi informado que os novos lançamentos
contábeis estão previstos para fevereiro
de 2008, e que, assim que eles forem
feitos, será encaminhada cópia do
balancete a esta Corte de Contas.
4 – “Divergência entre os registros
contábeis e a resposta de circularização
da PGM”: A jurisdicionada inseriu cópia
do Passivo Compensado, verificado no
balancete de janeiro de 2008, contendo
a baixa dos valores ali registrados como
contingências judiciais. Entretanto,
permanece a divergência entre o Ofício
nº 112/2007 da PGM (cópia no anexo) e
as contas de passivo que demonstram as
ações judiciais federais e as demandas
impetradas pelos antigos fornecedores
da empresa (quadro demonstrativo
à fl. 5 do p.p.). Cabe destacar ainda,
que a orientação da PGM enviada
ao TCMRJ e constante no anexo, está
mais atualizada que aquela inserida
pela jurisdicionada em sua resposta
às fls. 115/121 do p.p., que tinha sido
encaminhada à Auditoria Geral para
composição do RAG nº 303/2006.
5 – “Licitação para a contratação
de serviços contábeis”: À fl. 139, há o
pronunciamento da jurisdicionada sobre
o tema. A hipótese de contratação por
dispensa ou inexigibilidade de licitação
em razão da importância dos serviços
em referência, não está prevista na Lei
nº 8.666/93. A licitação, conforme já
exposto, é obrigatória e deve ser feita na
forma da referida lei, independentemente
da existência ou não de funcionários da
empresa capacitados para concretização
desse procedimento público. A decisão
sobre a necessidade de dar treinamento
a funcionários no intuito de viabilizar a
contratação legal dos serviços contábeis
compete exclusivamente ao gestor da
RIOCOP.
6 – “Formalização de acordo com
a Secretaria Municipal de Saúde”:
a jurisdicionada encaminhou o
Ofício 040/2008 ao Subsecretário de
Administração e Finanças noticiandoo sobre a solicitação desta Corte de
Contas e, tão logo feito o acordo, será
enviada cópia ao TCMRJ.
7 – “Redução do custeio das linhas
telefônicas”: Consta à fl. 145 que, das 12
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linhas telefônicas custeadas pela Riocop,
três são usadas pela empresa, duas, pela
Secretaria Municipal de Obras - SMO e
sete encontram-se fora de uso. Na resposta,
a jurisdicionada solicita orientação ao
TCMRJ sobre qual procedimento tomar,
tendo em vista o argumento de não poder
solicitar a devolução das duas linhas por
ser a Riocop empresa vinculada à SMO,
e tampouco, poder cancelar as outras
sete, por serem consideradas patrimônio
público.
Esta Coordenadoria entende que os
argumentos impeditivos do cancelamento
das linhas telefônicas alegados pela
jurisdicionada não são razoáveis, já que
a linha telefônica não é um patrimônio
público, mas apenas o meio pelo qual
o serviço de telefonia é prestado. Essas
linhas, portanto, devem ser canceladas
pois sua manutenção representaria um
afronto ao princípio da economicidade,
previsto no art. 70 da Constituição
Federal/88. A título de exemplo, conforme
observado no resumo da fatura de maio
de 2007, para cada linha telefônica
é cobrado um valor de R$ 72,93 de
assinatura mensal. Assim, considerando
que há sete linhas em desuso, o gasto
com a contratação de serviços que,
embora disponíveis, não são utilizados
pela empresa, ultrapassou o montante de
R$ 6 mil só no exercício de 2007.
E, quanto ao pagamento de linhas
telefônicas usadas pela SMO, entendese que a Riocop, enquanto sociedade
anônima de economia mista, deve
custear apenas as suas próprias
despesas, não sendo admissível incluir
no seu custeio gastos inerentes a outras
entidades. Incoerente, assim, a alegação
da existência de vínculo orçamentário
entre a SMO e a Riocop.
8 – “Relação custo-benefício em
manter doze funcionários à disposição
da RIOCOP”: A resposta deste item
encontra-se às fls. 147 e 148 do p.p.
Diante das informações prestadas,
foi verificado que a jurisdicionada
não mencionou como funcionário da
Riocop, o servidor de matrícula nº
143.895-1 que recebeu ao longo de 2006
uma verba Riocop de R$ 12.266,03, no
cargo de gerente técnico.
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9 – “As notas fiscais devem ser
atestadas por dois servidores”: a
jurisdicionada informou que, nos
exercícios de 2006 e 2007, esse
procedimento foi devidamente
realizado.
10 – “Pronunciamento do
Tribunal de Contas do Estado sobre
o andamento do processo nº 112.8252/99, referente à Tomada de Contas
Especial instaurada no âmbito da
Riocop”: não consta nos autos.”
Em sua conclusão, a CAD manifestase pela manutenção da diligência para
que as questões ainda pendentes, que
transcrevo a seguir, sejam respondidas
pela jurisdicionada, bem como sugere
novo encaminhamento do Ofício nº
TCM /GPA/SES/E/061/00126/2007
ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, tendo em vista o não
encaminhamento da resposta referente
à Tomada de Contas Especial instaurada
no âmbito da Riocop.
I. encaminhe a cópia do
balancete que demonstra os ajustes
recomendados pelo TCMRJ nos itens
3 e 4 da fl. 9 do p.p.;
II. atualize o registro contábil das
contingências judiciais com base no
quadro exposto à fl. 5, tendo em vista
as considerações do item 4 da presente
instrução;
III. realize a licitação para a
contratação dos serviços contábeis na
forma da Lei nº 8.666/93;
IV. envie uma cópia do acordo
mencionado no item 7 da fl. 9, a
ser formalizado com a Secretaria
Municipal de Saúde;
V. efetue o cancelamento das linhas
telefônicas não utilizadas pela empresa;
VI. esclareça a atual situação do
servidor de matrícula nº 143.895-1,
que apresentou nos contra-cheques
de 2006 uma verba mensal bruta de
R$ 12.266,03, conforme comentado
no item 8 desta instrução.
A Secretaria de Controle Externo,
por força das falhas observadas à fl.154,
manifesta-se por nova diligência que
foi acompanhada da mesma forma
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pela Secretaria Geral.
A douta Procuradoria Especial
manifestou-se em conformidade com
a proposição efetuada pelo Corpo
Técnico.
É o Relatório.
Assim sendo,
considerando que a
matéria ainda pende de solução final,
em razão do contido na instrução de
fl.154 do feito, acompanho a
Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento, a SCE , Secretaria
Geral e a douta Procuradoria Especial,
e voto no sentido de manter em
diligência o presente processo, para
que o Liquidante da Riocop (SMO), no
prazo de 30 dias, adote todas as
providências ao seu alcance para
atender o solicitado por este
Tribunal.
Devo alertar ao Sr. Eduardo
Amazonas Pontual - Liquidante que,
para uma diligência ser considerada
como atendida, não basta que o
órgão diligenciado encaminhe algum
expediente para o Tribunal. É preciso
que as informações prestadas guardem
consonância com o que foi efetivamente
solicitado e que tenham um mínimo de
clareza e precisão de forma a permitir
estabelecimento de vínculo entre
as respostas e os questionamentos.
O atendimento às diligências do
Tribunal é uma exigência legal, passível
de aplicação de multa no caso do
não atendimento, nos termos da Lei
nº 3.714/2003, que dispõe sobre a
aplicação de multa pelo Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro.
Por fim, observo que, segundo a
informação da CAD, não deu entrada
nesta Corte de Contas, da resposta
solicitada através do Oficio nº TCM/
GPA/SES/E/061/00126/2007, de fl. 19
dos autos.
Diante deste fato, peço que seja
expedido novo ofício ao Tribunal de
Contas do Estado–TCE, com a finalidade
de obter informações acerca do apurado
no Processo nº 112.825-2/99.

VOTO

prata da casa

Marcelo França:
do Teatro Municipal
para o Tribunal

C

orista e tenor do Teatro Municipal,
Marcelo França de Barros
empresta talento ao TCMRJ desde
1988. Atualmente lotado no Gabinete
da Presidência, Marcelo já integrou as
equipes da 5ª IGE e do Departamento de
Pessoal. Seria ótimo poder ouvi-lo cantar,
em vez de apenas ler sua entrevista.
“A ópera deve ser encenada em teatros
fechados, de acústica favorável. Exige-se
do cantor preparo vocal; temos de subir
ao palco e cantar por cima da orquestra,
que tem sonoridade absurda, e sermos
bem escutados e entendidos. Porque mais
importante na ópera não são as músicas,
mas sim os libretos”, ensinou.
Apesar de reconhecer dificuldades
em levar espetáculos de ópera à
Apoteose, “ambiente de qualidade
acústica questionável”, Marcelo defende
estratégias de difusão da música clássica:
“Quando o Teatro Municipal adotou a
política do ‘ingresso barato’ - a poltrona,
que normalmente custava R$70, passou a
R$25 - cantei em sete récitas da montagem
de “Madame Butterfly”, dirigida por Carla
Camurati. Todas lotadas!”, contou.
Marcelo lembra que os pais não
tinham hábito de ouvir música, mas
desde pequeno estudou violão. Aos 16
anos ingressou na Escola Villa-Lobos e, de
1983 a 84, dedicou-se ao violão clássico.
“Parei porque não desejava ser concertista;
queria tirar músicas de ouvido... trabalhar
minha musicalidade”.
Em 1986, Marcelo iniciou os estudos
de canto com a professora titular do curso
de Música da Faculdade Estácio de Sá,
Maria Helena Bezzi, à época sua vizinha
de frente em Laranjeiras. Depois de três
anos, Maria Helena convidou Marcelo
a estudar Música na Faculdade Estácio
de Sá. “Nesta época abandonei Física,
na UFRJ, embora faltassem apenas seis

disciplinas teóricas para me formar”. Na
Estácio, Marcelo conheceu o professor,
também tenor do Teatro Municipal,
Alfredo Colósimo, com quem estudou
por mais 10 anos. “Eu tinha bom material
– a voz – mas ainda precisava aprender
a técnica”.
Em 1997, Marcelo participou do coro
de 24 vozes de profissionais do Teatro
Municipal, que embalaram as campanhas
publicitárias do licor Frangélico. “Nesta
ocasião, a professora Glória Queiroz, meio
soprano de carreira muito expressiva, me
recomendou para cantar no Concerto de
final de ano, no Copacabana Palace, em
2000. Foi minha primeira experiência
com orquestra Filarmônica. Tive a honra
de dividir o palco com Ruth Staerk, das
melhores “musettas” de “La Boheme”.
Corista por vocação, Marcelo
participou da montagem do ‘Turandor’ e
da ‘La Traviata’, no Coro do Conservatório
Brasileiro de Música, e cantou no Coro
Sinfônico do Rio de Janeiro por três
anos. “Como solista, excursionei com ‘O
Escravo’, com a Companhia Ópera Brasil.
Cantamos em cinco capitais – a maior
turnê de ópera já realizada no Brasil”.
Marcelo conta que as experiências
profissionais de canto mais significativas
da carreira ocorreram de 1999 a 2005,
quando teve de optar entre permanecer
no TCMRJ ou dedicar-se integralmente
ao Teatro Municipal. “Enquanto trabalhei
por temporada no Municipal, pude
conciliar com os horários do TCM.
Quando aprovado no concurso do
Teatro Municipal, entrei de licença sem
vencimento no Tribunal por três anos,
tempo de duração do estágio probatório.
Já tinha 15 anos de Casa e, nesse ínterim,
minha filha Catarina nasceu. Não tive
dúvida!”, ponderou.
Em 2005, de volta ao Tribunal,

Marcelo reassumiu no Gabinete
da Presidência. “Senti o órgão mais
amadurecido, crescendo e acompanhando
as mudanças com profissionalismo e
clareza”!
Apesar de não mais integrar os quadros
do Teatro Municipal, Marcelo ainda
participa do coro de 24 vozes que, sob
regência do maestro Jésus Figueiredo,
gravou o CD “Mistura Lírica”, em julho de
2005. “No repertório, trechos de óperas,
canções napolitanas – ‘O sole mio’, ‘Santa
Luccia’ – e músicas do gênero ‘Negro
Spirituals’, acompanhados só por Aurélio
Vinicius ao piano ”, comentou.
Marcelo acredita que, em decorrência
do advento da gravação e do vídeo, a estética
da Escola de Canto antiga (italiana) esteja
quase extinta. “Nós chegamos a encenar
‘O Morcego’ no Teatro Municipal com
microfones! É inadmissível! Antigamente,
você se sentava na galeria e as vozes
chegavam aos seus ouvidos”, criticou.
Desde 2007, Marcelo estuda técnicas
de canto com a esposa, Katya Kazzaz,
também corista do Teatro Municipal e
professora, com formação em Londres. “E
dizem que santo de casa não faz milagre?
Engano! Amei as aulas dela. Agora estamos
ambos parados porque tivemos outro filho,
Gabriel. Mas já em vias de voltar”.
Marcelo está bastante esperançoso:
“Penso em fazer algo na área de produção,
com repertório de ‘Negro Spirituals’ –
canções que traduzam características da
raça negra tipo ‘Ganguzama’, ‘Funeral
do Rei Xangô’, ‘Lourenzo Fernandes’;
enfim, canções que traduzam nossa
cultura em canto lírico”. Afinal, “povo
brasileiro e música estão embrenhados;
entranhados”!
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por dentro do TCMRJ

Almoxarifado: guarda ordenada
e rapidez no atendimento

Aloísio Miguel, ao centro, ladeado à esquerda por Marco Aurélio e Ivan Cândido e, à direita, por Luis Gustavo e Gilson Santos

I

nventariar, requerer e receber.
Depois, conferir, armazenar
e distribuir. Dia após dia, as
atividades do Almoxarifado se
repetem. Mas, sob comando de Aloisio
Miguel, os servidores Brasilina de
Souza, Gilson de Lima Santos, Ivan
Candido Cardoso, Luis Gustavo
Barbosa e Marco Aurélio Cardoso de
Lima nunca parecem cansados.
“O Almoxarifado está destinado à
guarda segura e ordenada dos materiais,
peças e componentes necessários às
operações de manutenção e consumo,
atividades cotidianas do TCMRJ.
Nossa atividade envolve processos
mais relacionados à administração
do que a simples guarda de material”,
observou Aloísio.
Subordinados à Secretaria de
Atividades Administrativas (SAA)
e à Diretoria Geral de Serviços
(DGS), os integrantes da equipe
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do Almoxarifado se encarregam
inicialmente da “análise da natureza
dos materiais requisitados”.
Conforme as características e
ocorrência de pedidos de cada
material, “criamos organogramas
para mais rapidamente atender
às demandas de cada setor do
Tribunal”, informou.
Para assegurar agilidade ao
Almoxarifado, os processos de
“aquisição de materiais” – compra e
cálculo dos quantitativos de reposição
do estoque – são elaborados em
consideração da durabilidade e
fragilidade dos produtos. Em seguida,
etapa de “recebimento”, cabe aos
funcionários do setor conferir as
notas fiscais e verificar se os produtos
recebidos condizem com os pedidos
realizados.
Mas não basta receber: armazenar
também requer conhecimento do
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destino e da periodicidade com
que determinado material será
redistribuído. “Porque temos de
considerar nosso espaço, condições
de calor e luminosidade; altura,
embalagem e inflamabilidade do
material”, ponderou. Os sistemas
de “Estoque” devem condizer com
“consumo médio mensal, intervalo
de aquisição e quantidade a suprir”,
esclareceu.
Segundo Aloísio, nada seria
possível não fossem os esforços
combinados da equipe que, em
relatórios mensais, realiza “inventários
físicos, anuais e trimestrais”, e presta
contas diretamente à Controladoria.
“As atividades são distribuídas de
forma equânime, de modo que todos
tenham conhecimento pleno do
funcionamento do setor. E, não há
dúvida, todos estão de parabéns!”,
elogiou.

livros

TEMAS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO

Em honor al Prof. Doctor Augustín A. Gordillo
Autor - Juarez Freitas
Ed. Malheiros
Coordenador e Co-Autor: Carlos A. Botassi
Libreria Editora Platense - La Plata

O

Direito Administrativo é
um ramo do direito em
constante modificação 1 ,
posto que seu objeto de estudo, a
Administração Pública, não pode
se distanciar das transformações
vivenciadas pela própria sociedade,
considerando, especialmente, a
atual realidade de globalização
mundial.
Assim, buscando contribuir
para minorar as dificuldades
de aprender e aprofundar esta
matéria dinâmica e complexa, e
levando em conta os imperiosos
ensinamentos arraigados por
aqueles que dedicaram sua vida
ao seu estudo, apresentamos
esta coletânea de estudos em
homenagem ao Prof. Doutor
AGUSTÍN ALBERTO GORDILLO,
um dos mais significativos
doutrinadores do Direito
Administrativo e que exerce
enorme influência especialmente
entre os publicistas da América
Latina.
As lições trazidas pelo Prof.
Gordillo, ainda atuais após
décadas de seus primeiros
escritos, são relevantes para
a compreensão da evolução
do Direito Administrativo, na
medida em que suas conclusões
refletem não só aspectos teóricos
acerca da disciplina, com escopo

Beatriz Lopes Araujo
Assistente Jurídico

de perpetuação de conceitos já
radicados, mas também procede
a uma leitura inovadora dos
institutos a partir de análises dos
aspectos históricos, culturais,
políticos e econômicos que
pudessem influenciar em sua
configuração, a fim de buscar um
sistema jurídico justo, atendendo
ao reclamo humanista.
Como corretamente colocado
pelo prof. Jorge A. Sáenz 2 , um
dos colaboradores da obra que
se apresenta, “Augustín Gordillo
es además um gran científico. Há
sabido explicar por qué se alejó del
dogmatismo y de las definiciones
essencialistas, tomando como
herramienta conceptual básica el
principio de que toda verdad es
provisoria, que toda afirmación
está sujeita a discusión y refutación
y que sólo ese proceso asegura el
progreso de la ciencia”.
Coordenada pelo ilustre
Professor Titular da Universidade
de La Plata, CARLOS A. BOTASSI,
que nos brindou com a iniciativa
de organização dos textos e
com ilustrativo estudo sobre
“ Re s p o n s a b i l i d a d e C o n t r a t u a l
do Estado” 3 , a obra coletiva traz
uma abordagem clara e objetiva
de temas basilares e fundamentais
inerentes à disciplina, que se
encontram dispostos de acordo

com o tópico ao qual se relacionam,
dentre: Administração Pública,
Ato Administrativo, Contratos
Administrativos e Serviços
Públicos, Responsabilidade
do Estado e Processo Administrativo.
Ao todo são vinte e um artigos
jurídicos de importantes nomes do
direito público argentino, como
Julio Rodolfo Comadira, Tomás
Hutchinson, Jorge A. Sáenz,
Osvaldo Héctor Bezzi, Ricardo
Miguel Ortiz, Domingo Sesín,
Homero M. Bibiloni, Alberto B.
Bianchi, Inês D’Argenio, Miguel A.
Marafuschi, María Graciela Reiriz,
Daniel Fernando Soria, Gustavo
Ruan de Santis, Carlos Marcelo
Lamoglia, Adelina Loianno, Carlos
Enrique Manberti, Cláudia A. M.
Milanta, Pablo E. Perrino, Carlos
R. Tribiño, Carlos A. Vallefín e
o próprio coordenador destes
estudos.
Enfim, trata-se de preciosa
contribuição para o estudo do
direito comparado em matéria de
Direito Administrativo, sobretudo
pela feliz escolha dos tópicos,
temas e autores, que representam
uma significativa parcela de teses
e juristas que dedicam suas vidas
à academia e ao aperfeiçoamento
do Direito.

Tal constatação também foi verificada pela doutrina pátria, como se observa, por exemplo, nas obras intituladas “Mutações do Direito Público” e
“Mutações do Direito Administrativo”, ambas publicadas pela Editora Renovar, respectivamente nos anos de 2006 e 2007, de autoria do renomado
professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, as quais retratam a necessidade de um debate acerca da evolução dos conceitos.
2
P. 70.
3
P. 357 a 381.
1
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LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Autor: Flávio Amaral Garcia
Editora Lumen Juris
Paulo César Melo da Cunha
Assessor Jurídico

É

com enorme satisfação que
apresento a obra literária
de FLÁVIO AMARAL
GARCIA, intitulada LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– CASOS E POLÊMICAS, publicada
pela Editora Lumen Juris.
Já em sua segunda edição, a
produção acadêmica do autor tem
se revelado de forma crescente, fruto
de sua experiência profissional,
destacando-se, aqui, a notoriedade
conquistada na advocacia pública,
segmento em que atua exercendo o
cargo de Procurador do Estado do Rio
de Janeiro, ocupando, atualmente,
a chefia da Coordenadoria Geral do
Sistema Jurídico daquela Casa.
O reconhecimento da qualidade
da obra é facilmente aquilatado pela
passageira primeira edição do estudo,
que, rapidamente, esgotou-se nas
livrarias, logo restabelecida por esta
versão ampliada e atualizada.
O resultado é, portanto, um
trabalho original, concebido a partir
de elementos teóricos, doutrinários e
jurisprudenciais, aplicados a questões
concretas, para as quais, ainda hoje,
se encontra espaço para o ineditismo
da interpretação.
A temática das licitações e
contratações públicas é sempre
objeto de constantes controvérsias.
Ainda que polêmicas surjam em
sua tradução (ainda que passados
mais de quinze anos do último
diploma regedor das licitações e
compras governamentais), fato é que
a realidade de muitas Administrações
Públicas resiste à fiel aplicação da
norma geral, por vezes, até, por
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desconhecimento de suas balizas.
Daí a importância do estudo em
aprimorar os critérios de julgamento,
orientadores, inclusive, das Cortes de
Contas, que constitucionalmente têm
o dever de zelo das contas públicas,
velando pela correta aplicação dos
recursos comuns à sociedade.
Mais, ainda: como bem apresentado
na obra, muitas questões travadas no
seio das Administrações Públicas
sequer chegam ao conhecimento do
Poder Judiciário, o que impede, se for
este o caso, a apreciação do adequado
tratamento da norma ao fato.
O objetivo do estudo, portanto,
é apresentar uma consolidação
de conhecimentos técnicos,
evidenciando um avanço em relação à
renomada doutrina administrativista,
à qual já pode ser considerado, com
o merecido destaque, em grau de
absoluta paridade.
O planejamento do estudo lhe
confere, por vezes, a originalidade
de temas até então carentes de
uma interpretação fática (aqui já
enfrentados), o que demonstra a
atualidade do trabalho, que é dividido
em três partes: Temas de Licitações;
Temas de Contratos; e Temas de
Concessões de Serviços Públicos.
Desta repartição de temas,
destacam-se questões voltadas
desde uma abordagem introdutória
envolvendo aspectos gerais das
licitações, passando por suas
modalidades e procedimentos até a
contratação direta.
Estes temas, por sua vez,
são entremeados pelos casos e
polêmicas que dão origem ao título
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do estudo, como, por exemplo, a
participação de microempresas
e empresas de pequeno porte
nas licitações; a abordagem da
Lei de Responsabilidade Fiscal e
seu impacto na fase interna das
contratações públicas; o “efeito
carona” no Sistema de Registro de
Preços; a questão dos portadores
de deficiência física nas licitações
estaduais; aspectos jurídicos da
pré-qualificação; a transferência
de bem imóvel municipal para a
gestão privada de hospital; o Estado
como consumidor; mecanismos
de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos;
aspectos jurídicos do cartão de
crédito corporativo; o limite de valor
nas PPPs aplicável aos Municípios;
a sociedade de propósito específico
como instrumento de parceria
entre os setores público e privado;
a remuneração nas concessões de
rodovias; os aspectos jurídicos da
cobrança antecipada de pedágio nas
concessões públicas de rodovias; e
as receitas marginais à tarifa, dentre
outros de igual relevância.
Por todo o exposto, recomendase a leitura deste trabalho. Um
diálogo simples, mas absolutamente
profundo, que aborda procedimentos
e dá conhecimento de questões
concretas que, certamente, poderão
servir de orientação e inclinação
para a tomada de decisão por muitos
intérpretes em situações análogas,
seja no exercício da função executiva,
seja pelo controle externo, por meio
dos Tribunais de Contas ou pelo Poder
Judiciário.

INTELIGÊNCIA DESARMADA
Autor: Astério Pereira dos Santos
Teresa Cristina Fernandes de Queiroz Direito
Assistente Jurídico

A

o Ministério Público cabe
defender as leis e a igualdade
entre os indivíduos.
Observa-se, diante do alto índice
de criminalidade que assola o país,
que o ambiente social encontra-se
viciado, principalmente, em razão do
narcotráfico e de seus crimes associados.
Por isso, cada vez mais a sociedade
deposita, no Parquet, uma grande
confiança, ou, melhor dizendo, uma
grande esperança.
Neste contexto moderno da
criminalidade é que se insere a bemvinda obra do ilustre Procurador de
Justiça ASTÉRIO PEREIRA DOS
SANTOS, a que tenho a honra de
comentar, onde relata seu trabalho e
sua luta à frente da Coordenadoria de
Segurança e Inteligência do Ministério
Público do Rio de Janeiro, na busca de
dotar o parquet de melhores condições
para executar a persecução criminal,
principalmente através da “inteligência”
investigatória .
Com larga experiência acadêmica
e profissional, fruto do conhecimento
adquirido não somente como Promotor
de Justiça, mas, também, pela passagem
como Oficial da Polícia Militar e
Secretário de Estado de Administração
Penitenciária (Seap), o autor conseguiu
em linguagem clara e objetiva demonstrar
o descompasso em que se encontra a
evolução da atividade criminosa e os
meios que o Estado dispõe para coibila, mui especialmente em relação ao
Ministério Público do Rio de Janeiro: “O
Ministério Público já avançou bastante
no Brasil, ainda lhe falta romper certas
barreiras para atuar com desenvoltura
na inteligência policial e conhecer, ampla
e restritivamente, o funcionamento da

maquinaria criminosa. Sabemos que a
singularização do criminoso com provas
específicas é fundamental à aplicação da
lei penal, mas devemos reconhecer que
o criminoso, em princípio, é apenas um
subsistema de um sistema maior ao qual
serve. Não falamos aqui de criminosos
fortuitos, mas daqueles integrados a
sistemas complexos, que, muitas vezes
dependem de diagnósticos amplos e
da concentração de dados interligados
para serem desvendados. Somente
diagnosticando o ambiente social no
seu todo e sendo capaz de identificar o
crime a sociedade criminosa (societas
criminis), alijando-a em definitivo do
contexto social sadio.
Em INTELIGÊNCIA DESARMADA,
o autor enfatiza, entre outras coisas,
a necessidade dos promotores e
procuradores de justiça de dividir com
as polícias a investigação de crimes de
maior complexidade. Demonstra com
arraigado aprofundamento acadêmico
e jurisprudencial que é possível ao
Ministério Público, no exercício de seus
relevantes misteres constitucionais,
empreitar investigações lado a lado com
a atividade policial, atuando ambas em
consonância para a melhor eficácia de
suas ações. “Não é da índole do Direito
Penal a feudalização da investigação
criminal na polícia e a sua exclusão do
Ministério Público, sendo que tal poder
investigatório, independentemente de
regra expressa específica, é manifestação
da própria natureza do Direito Penal,
da qual não se pode dissociar a da
instituição do Ministério Público, titular
da ação penal Pública”.
No entanto, reconhece o ilustre autor
que tal proposição desafia o Parquet
a mudar. Não há mais espaço para o

simples trabalho rotineiro e burocrático
dos membros do Ministério Público que
vinham atuando quase que de forma
insular, deslocados da compreensão
sistêmica necessária para uma atuação
com “Inteligência” e propõe “É preciso
abandonar a atual prática de trabalho
solitário nos postos de execução do
front – estimulando trabalho conjunto,
coordenado e, consequentemente, mais
eficiente -, substituindo a fórmula de
centrais de inquérito, atuais pólos de
convergência dos inquéritos e cenários de
um jogo“de empurra” de procedimentos,
por um novo modelo que permita não
só o acompanhamento dos inquéritos
policiais (com prazos para o exercício
do controle externo da atividade
policial) mas também a realização
direta de investigação pelos membros
do Ministério Público em casos especiais
de relevância social... Esse novo modelo
seria representado pelas centrais de
investigação”.
O autor, ainda, põe à prova as suas
idéias no capítulo 7 da obra, expondo
os detalhes e bastidores da operação
Propina S/A, uma das mais bem sucedidas
operações realizadas conjuntamente pelo
Ministério Público e Polícias, que teve como
base o desenvolvimento da inteligência
investigativa e culminou com a prisão de
26 pessoas envolvidas em esquema de
corrupção na Fazenda Estadual.
A obra é, sem sombra de dúvida,
instigante e provocadora e conclama o
leitor a repensar sobre o sistema atual de
combate à violência que assola o nosso
país, cuja saída, nas palavras do autor,
passam pela necessidade de “baixar
as armas e agir com inteligência. Para
provar aos nossos filhos que, para todo
crime, existe um justo castigo”.
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Agradecemos a remessa
do exemplar da Revista TCMRJ e
parabenizo Vossa Excelência pela
excelente publicação e pela homenagem
prestada aos Ministros Ghisi e Luciano
Brandão.
Ministro Aroldo Cedraz
Tribunal de Contas da União

Ao agradecer a gentileza da
remessa de exemplar da edição de
nº 39, setembro de 2008, ano XXV,
da Revista TCMRJ, quero felicitá-lo
pela qualidade da publicação, que
mantém o padrão de excelência que
a caracteriza.
A Revista TCMRJ foi muito feliz na
definição do tema central da edição,
dedicada à exposição e análise de
questões relacionadas com o repasse
de recursos públicos a organizações
não-governamentais, o que lhe confere
extrema oportunidade e forte teor
pedagógico.
Peço-lhe que aceite e transmita a
quantos colaboraram para o alto nível
da edição o nosso aplauso pelo êxito
do trabalho realizado.
Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira
de Imprensa
Venho por meio deste parabenizálo pela excelente qualidade da edição
número 39 (setembro de 2008) da Revista
TCMRJ, publicação desta Egrégia Corte de
Contas. Não poderia deixar de mencionar
o primor do ponto de vista gráfico e
editorial, mas sim, principalmente,
sobre a escolha dos temas abordados.
A matéria de capa traz assunto de
relevância inquestionável não só para os
162
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jurisdicionados da Capital, mas também
a todos os entes fluminenses e mais – à
administração pública do país.
O crescimento do chamado “terceiro
setor” nos desafia a enfrentar novos
problemas envolvendo o interesse de
toda a sociedade nas diversas áreas
de políticas públicas, notadamente no
que diz respeito às questões da saúde
e educação.
Nesse sentido, é oportuna a
publicação das matérias sob diferentes
enfoques do tema – O repasse do
dinheiro público a organizações não
governamentais –, uma vez que se faz
necessário cada vez mais discutir o
papel do Estado e suas novas formas
de relacionamento com a sociedade a
partir de dois ângulos: sua autonomia
e fortalecimento diante de crescentes
demandas da sociedade contemporânea
e sua capacitação para enfrentar os
desafios do mundo globalizado.
Como leitores da Revista TCMRJ,
temos a convicção de que o tema não
foi escolhido à toa. Certamente tem
origem nas análises resultantes da
eficiente e eficaz atuação rotineira
desta Corte de Contas. Em outras
palavras, na ação e no seu par constante
e necessário – que é a reflexão – sobre
como os tribunais de contas podem
contribuir para o desenvolvimento do
Poder Público e da sociedade.
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”

Aproveito o ensejo para renovar
meus protestos de consideração e
levado apreço.
Conselheiro José Gomes
Graciosa
Tribunal de Contas do Estado do RJ

A Revista TCMRJ nº 39, de setembro,
confirma mais uma vez a importante
qualidade técnica dos artigos publicados
em suas notáveis edições, o que torna
a leitura proveitosa e elucidante. De
parabéns, pois, estão: a direção, o
corpo redacional, demais jornalistas
e os articulistas deste instrumento
noticioso e divulgador do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro.
Sinceramente agradecido pela remessa
do citado exemplar, saúdo, na pessoa
do Conselheiro Thiers Montebello,
presidente do TCMRJ, a todos que
fazem esta revista.
J.U. Jacoby Fernandes

Registro, com muita satisfação, o
recebimento da edição de setembro/
2008 da Revista TCMRJ.
Cumprimentando-o pelas Palavras
do Presidente, agradeço a gentileza
com que me privilegiou.
Senador Marco Maciel

Com meus cumprimentos, agradeço
a gentileza pelo envio do nº 39/2008 da
Revista desse Tribunal, que nos brinda
com uma coletânea de importantes
artigos, trazendo inestimável
contribuição para o aperfeiçoamento
de nosso corpo técnico.
Destaco, ainda, sua primorosa
reflexão constante da palavra do
Presidente, sobre o vocábulo privilégio,
com considerações oportunas para os
gestores de instituições permanentes.
Meus aplausos!
Conselheiro Wanderley Ávila
Vice-Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais

Com atenciosos cumprimentos,
agradeço a gentileza do envio do
exemplar da Revista do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro,
parabenizando-o por essa importante
iniciativa de publicar um excelente
veículo de orientação que versa assuntos
de interesse do sistema de Controle
Externo e Interno na Administração
Pública.
Com meu abraço e parabéns! A
Revista sobre o Terceiro Setor está
excelente.
Maria Celeste Morais Guimarães
Auditora - Geral do Estado de Minas
Gerais

Agradeço a gentileza do
encaminhamento da Revista TCMRJ,
exemplar de setembro de 2008, cuja
atualidade dos artigos e seu excelente
conteúdo muito contribui para as
atividades da Diretoria de Contas da
Marinha, Organização responsável pelo
Controle Interno da Marinha do Brasil.
Carlos Henrique Gomes
Contra- Almirante da Marinha (IM)

Cumprimentando Vossa Excelência,
valho-me do presente para agradecer o
envio da Revista TCMRJ a meu gabinete,
a qual em muito será útil para eventuais
pesquisas de trabalho.
Luciana Ribeiro Campos
Procuradora do Ministério Público de
Contas/RN

Agradeço o envio da Revista TCMRJ.
Parabenizo pelo excelente trabalho e
estimo sucesso nas próximas edições.
Rubens Carlos Bita Pereira

Agradeço o recebimento da
Revista TCMRJ sobre “O repasse do
dinheiro público a organizações nãogovernamentais”, na qual foi publicada
entrevista que dei sobre o programa
de capacitação dos contabilistas para
prestação de contas das Ongs, ressaltando
que a mesma fará parte do acervo da
biblioteca deste Conselho.
Antônio Miguel Fernandes
Presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
– CRC/RJ

Com meus cordiais cumprimentos,
agradeço o envio da publicação do
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro “O repasse do dinheiro público
a organizações não-governamentais”.
Deputado Paulo Renato Souza

Acuso o recebimento do exemplar da
Revista TCMRJ, desse Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro.
Ao agradecer a gentileza do envio,
cumprimento – o pela qualidade da
publicação e reitero manifestação de
distinta consideração.
Antônio Alves Santos
Presidente da Confederação Nacional
do Comércio de Bens,Serviços e Turismo

Rejubilado queremos expressar o
nosso agradecimento pela recepção
da Revista TCMRJ, nº 39, referente ao
mês de setembro do ano a fluir.
É de se destacar, como sempre vem
ocorrendo, a primorosa impressão
gráfica e a temática concernente
às atividades fiscalizadoras da
respectiva Corte de Contas, a latere
inseridos trabalhos jurídicos da mais
alta relevância do nosso universo
jurídico, mormente na seara do
direito público.
Ellis Hermydio Figueira
Desembargador

C u m p r i m e n t a n d o Vo s s a
Excelência cordialmente, agradeço
honrada a remessa da Revista nº
39, setembro 2008, ano XXV, do
Tribunal de Contas desse Município
aproveitando para parabenizar pela
publicação.
Estela Maria Pinheiro do
Nascimento Sá
Procurador- de Justiça
Corregedora-Geral do Ministério
Público do Estado do Amapá

Agradeço Sr. Thiers Montebello,
pelo envio da Revista TCMRJ.
João Paulo Lima e Silva
Prefeito do Recife

Recebi e agradeço o envio do
exemplar da Revista TCMRJ “O
repasse do dinheiro Público a
organizações não governamentais”.
Juiz Tourinho Neto
Tribunal Regional Federal da
Primeira Região
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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.

