
Tribunal de ConTas do MuniCípio do rio de Janeiro
www.tcm.rj.gov.br

N. 41
Maio 2009
Ano XXVI        



Fo
to

: I
va

n 
G

or
ito

 M
au

rit
y

Conheça o  
Portal Nacional dos  
Tribunais de Contas

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

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

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

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

promoção da publicidade 
e transparência da 

Administração Pública ao 
cidadão.

www.controlepublico.org.br
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te A ética estuda o comporta-
mento moral dos homens 
em sociedade. Seu objeto 

é constituído por atos humanos 
conscientes  e  voluntár ios ,  de 
indivíduos que afetam outros 
indivíduos, grupos sociais ou a 
s o c i e d a d e  e m  s e u  c o n j u n t o . 
A consciência,  a l ivre escolha 
e a alteridade são essenciais à 
caracterização da conduta moral.

No plano das atividades políticas, 
aqueles que recebem dos cidadãos a delegação para representá-los 
— nas Casas Legislativas ou na Chefia do Poder Executivo — têm a 
responsabilidade moral de corresponder às expectativas neles depositadas, 
visando ao bem comum, privilegiando as ações voltadas ao grupamento 
social. No âmbito da administração pública, pesa sobre os governantes a 
responsabilidade pelas políticas públicas e a gestão eficiente dos recursos, 
esperando-se deles que ajam sempre conscientemente de acordo com os 
parâmetros éticos.

A corrupção, que durante longos anos foi tolerada pela sociedade 
brasileira como um mal intrínseco aos homens e à atividade política 
(quem não se lembra do bordão “rouba, mas faz?), com o fortalecimento 
da democracia e a conscientização das garantias e direitos fundamentais 
previstos na Constituição de 1988, passou a ser identificada e repelida 
pela sociedade como a maior chaga dentre as mazelas sociais. A 
corrupção não é um mal em si mesmo, não encerra apenas um 
comportamento desviante, visto que suas consequências se alastram, 
de forma devastadora, para a coletividade. O administrador público 
que não age moralmente — promovendo favorecimentos, malversação 
dos recursos, locupletação em razão do exercício de cargos, enfim, 
praticando atos de corrupção — deixa à mingua os mais necessitados, 
pois é a eles que se destinam, prioritariamente, os serviços públicos 
essenciais, tais como saúde, educação, transporte, obras de infraestrutura 
e segurança pública. A prática de tais atos não só constitui crime previsto 
no Código Penal, em virtude da extensão dos males causados a um bem 
jurídico maior, mas é também moralmente condenável, em razão das 
consequências danosas e desumanas causadas àqueles que dependem 
fundamentalmente do Poder Público.

Portanto, são cada vez mais relevantes e necessárias as atividades 
de controle externo da administração pública, a cargo dos Tribunais de 
Contas, que atuam ao lado da sociedade na defesa do direito fundamental 
à boa administração, no sentido de prevenir, frear e punir os atos lesivos 
ou ilegais, exigindo, por parte dos governantes e agentes públicos, um 
comportamento ético e moralmente responsável.

THIERS MONTEBELLO
Presidente
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ao cenário atual, em que se reivindica maior presteza e 
eficácia da ação dos TC’s. 

Os tributos no Município do Rio de Janeiro, 
com ênfase nas taxas municipais e seu 
comportamento no exercício de 2007........

Trabalho de Conclusão do Curso de Pós Graduação 
realizado pelos servidores.

Alita Neves Cantini e Fernando Dantas Ruiz, da 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do 
TCMRJ – CAD, como requisito parcial à obtenção do 
Título de Especialista em Direito Fiscal.

Papel do contador, transparência e 
accountability em organizações não 
governamentais: um estudo de caso 
no Rio de Janeiro........................................

Síntese da Dissertação de Conclusão do Curso de 
Mestrado em Ciências Contábeis na UERJ, realizada pela 
servidora Melissa Christina Corrêa de Moraes, como 
requisito à obtenção do Título de Mestre.

Vale a pena ler de novo............................. 
Matérias publicadas na imprensa que, por sei 

interesse e atualidade, merecem ser relidas

Vacinação terapêutica  contra o câncer: 
um antigo sonho que vem se tornando 
realidade ...................................................

Imunologista, pesquisador do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP e do Hospital Sírio Libanês,  o doutor 
José Alexandre Barbuto , sem perder o espírito crítico,  
vê com esperança o futuro da imunoterapia do câncer.

O lançamento da Cartilha 
“O que você tem a ver com a 
corrupção?”, os debates sobre 
o planejamento urbano do 
Rio, e os diversos eventos, 
solenidades e atividades que o 
TCMRJ realizou ou participou 
no período de fevereiro a maio 
de 2009, estão no Em Pauta.

RIO

Política de Choques para reordenar o Rio ....
 O prefeito do Rio, Eduardo Paes, em entrevista à 
Revista TCMRJ, fala de seus planos de governo, o Choque 
de Ordem e o déficit  habitacional da Cidade.

Tempos de novos desafios .........................
“Ousar sonhar, ousar fazer”. O Secretário Municipal 

de Administração Pública, Paulo Jobim, atribui à ousadia 
a fonte de energia  que inspira e impulsiona os gestores 
e a equipe do prefeito Eduardo Paes.

Choque de Ordem divide opiniões ...........
Enquete realizada pela Revista TCMRJ revela a 

opinião dos entrevistados sobre o Choque de Ordem, 
sua aceitação, críticas e sugestões.

Um Rio de muitas faces .............................
O  tranqüilo bairro da  Abolição e o promissor 

Bonsucesso iniciam a série “Retrato dos Bairros”, que 
apresentará, a cada edição, bairros do Rio, com toda 
sua diversidade.

A ordem pública na plenitude...................
Sonia Abrahao, corregedora geral da Secretaria 

Especial de Ordem Pública, explica que o órgão foi 
criado com o objetivo de atingir a ordem pública 
em sua plenitude, e que “a mesma ordem cobrada 
do administrado também deve ser respeitada pelo 
representante da Administração Pública.”

De coração, para corações..........................
“Gente que faz a diferença” inicia com a Dra. 

Rosa Célia Pimentel Barbosa. Dotada de um grande 
coração que resolveu cuidar de débeis coraçõezinhos,  
contabiliza  hoje, à frente do Pró Criança Cardíaca, mais 
de 700 cirurgias realizadas. 

ARTIGOS

Os Tribunais de Contas e 
a Modernização Institucional....................

O Conselheiro Francisco Netto, presidente do 
Tribunal de Contas do Município da Bahia, aborda, em 
seu artigo, a modernização dos tribunais de contas face 

CORRUPçãO e COnTROle........................ 

66

 Fenômeno universal, a corrupção 
é um dos grandes males que afetam a 
sociedade.  Sua definição, origem, causas 
e conseqüências, os entes envolvidos e 
as formas de controle são amplamente 
enfocados  por esta edição.
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Corrupção 
e Controle

A corrupção é um fenômeno social que atinge 
todos os povos e todos os setores da sociedade. 
Seus efeitos são mais sentidos quando o Estado, 

que tem como objetivo o bem de todos, atua em um 
dos pólos. 

A percepção da corrupção no Brasil foi aumentada, 
não só pelo ambiente mais democrático e pela maior 
transparência dos atos de gestão, como também pela 
atuação mais profícua de instituições de controle. 

Os diversos aspectos do tema são abordados, nesta 
edição, por cientistas políticos, professores, cidadãos, 
juristas e membros dos tribunais de contas.   

“Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo numa palavra), 
porque alguns Ministros de Sua Majestade não vêm 
buscar o nosso bem, vêm cá buscar os nossos bens”. 
 (Sermão Padre Vieira, apud Raimundo Faoro, 
Os Donos do Poder, O Globo/ POA, 1976).
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AConstituição Federal de 1988 
atribuiu a titularidade do 
controle externo ao Congresso 

Nacional, que é exercido com o 
auxílio dos tribunais de contas, a 
quem cabe remeter ao parlamento os 
dados que possam impedir a alocação 
de recursos a obras ou serviços 
contaminados por fraude, conluio 
ou direcionamento. É preciso, então, 
que saibamos das reais necessidades 
dos parlamentares para que possamos 
lhes conceder as ferramentas para 
o exercício pleno da atividade de 
controle, própria do Legislativo. 
Realizamos, portanto, em seu auxílio, 
auditorias, respondemos consultas 
em tese, subsidiamos trabalhos de 
comissões de inquérito, entre outras 

ações. Assim, a ação eficaz dos 
tribunais de contas redunda em um 
maior fortalecimento do Legislativo. 

Com efeito, o bom relacionamento 
entre os órgãos de controle contribui 
para um melhor serviço à sociedade. 
Torna-se imperiosa e urgente, portanto, 
a integração dessas entidades, 
apesar da histórica dificuldade de 
comunicação entre os órgãos de 
controle. Nós, tribunais de contas, 
por exemplo, não conversamos com 
quem faz controle específico, como o 
Banco Central e o COAF (Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras), 
bem como com o Ministério Público e 
o controle interno dos poderes. 

A iniciativa privada, por exemplo, 
trabalha organizada, interligada, 

Para o presidente 
do TCU, Ubiratan 
Aguiar, apesar da 
histórica dificuldade 
de comunicação entre 
os órgãos de controle, 
torna-se imperiosa e 
urgente a integração 
dessas entidades para 
um melhor serviço à 
sociedade.

O papel dos tribunais de contas 
no combate à corrupção

Ubiratan Aguiar
Presidente do Tribunal de 
Contas da União

contando com a Centralização de 
Serviços de Bancos S.A. (Serasa), 
com cadastros dos maus pagadores. 
Os  órgãos de controle, por sua 
vez, não possuem um cadastro por 
meio do qual possam identificar 
os maus gestores, que continuam 
se revezando, se substituindo e 
infelicitando a nação com hábitos 
de corrupção. Ademais, a atuação do 
Judiciário revela-se imprescindível, 
no tocante ao acesso ao sigilo fiscal e 
bancário dos agentes fiscalizados. 

Há uma proposta de emenda 
à Constituição que tramita no 
Congresso Nacional, de autoria do 
Senador Antônio Carlos Valadares, 
concedendo ao TCU o acesso direto 
aos dados dos fiscalizados. Isso 
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A ação eficaz dos tribunais de 
contas redunda em um maior 
fortalecimento do legislativo.

“
”

representará um avanço, pois, num 
Estado Democrático de Direito, 
não pode haver entraves para a 
sua própria ação. Julgo essencial, 
também, a autoexecutoriedade 
das nossas decisões. A decisão do 
colegiado se torna inócua uma vez 
que, depois de infindáveis recursos 
que alongam o processo, os autos são 
encaminhados à Advocacia-Geral da 
União para que esta acione o Poder 
Judiciário no sentido de reaver o que 
foi desviado. 

Outra dimensão do controle 
externo é aquela que permite ao 
Estado acompanhar a boa e correta 
aplicação dos recursos públicos. Se, 
no campo privado, é inadmissível 
que uma empresa não tenha controle 
dos seus gastos, no caso de verbas 
públicas, a prestação de contas é 
ainda mais necessária, tendo em 
vista os princípios da supremacia 
e da indisponibilidade do interesse 
público, que devem nortear a conduta 
dos agentes públicos. Assim, as ações 
de fiscalização dos tribunais de 
contas visam garantir a transparência 
na aplicação dos recursos públicos. 
Ressalte-se, nesse campo, a evolução 
da  audi tor ia  contáb i l  para  a 
operacional, em que se verifica se 
de fato os projetos foram atendidos 
nos seus fins. É um avanço, partimos 
da responsabilidade fiscal para a 
responsabilidade social. Esse é mais 
que um combate à corrupção, é a 
garantia de que os recursos públicos 
estão sendo aplicados em benefícios 
reais à sociedade brasileira. 

Para finalizar, destaco que o 
Tribunal de Contas da União, os 
Tribunais de Contas dos Estados e os 
Tribunais de Contas dos Municípios 
têm que ser modelo e exemplo 
na Administração Pública. Temos 
que envidar todos os esforços 
para que nossas decisões sejam 
inquestionáveis,  para que não 
haja nenhuma mancha em nossa 
atuação. Atitudes como essas são 
fundamentais, nos darão força, 
credibilidade, e, principalmente, o 
respeito da sociedade.
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A corrupção e o crime do colarinho branco 
são capazes de criar uma verdadeira economia 
paralela à formal, ou seja, um verdadeiro governo 
independente do oficial, considera o professor 
Antonio Carlos Flores de Moraes, em seu artigo.

Colarinho branco: 
crime ou economia paralela1

A grande característica da política 
criminal adotada nos tempos 
atuais tem sido a de procurar 

combater as práticas delituosas 
promovendo a expansão do Direito 
penal,2 através da incrementação a 
atividade legislativa com o objetivo de 
se colocar “alrededor del elenco nuclear 
de normas penales que, vistos desde la 
perspectiva de los bienes jurídicos 
clásicos, constituyen supuestos de 
criminalización en el estadio previo 
a lesiones de bienes jurídicos, cuyos 
marcos penales, además, establecen 
sanciones desproporcionadamente 
altas”.3

Os fenômenos expansivos são 
resumidos por Manuel Cancio Meliá 
em dois aspectos: a) Direito Penal 
simbólico e b) Ressurgimento do 
punitivismo. O primeiro significa o 
fenômeno que cumpre apenas efeitos 

Antonio Carlos Flores de Moraes 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Professor do Departamento de Direito da PUC – Rio

meramente “simbólicos”, quando 
se procura trazer a tranquilidade 
social pelo simples ato de promulgar 
normas claramente destinadas a não 
ser aplicadas. Enquanto o segundo, 
significa que “ también existen 
procesos de criminación ‘a la antigua 
usanza’, es decir, la introducción 
de normas penales nuevas con la 
intención de promover su efectiva 
aplicación con toda decisión, es decir, 
procesos que conducen a normas 
penales nuevas que si son aplicadas 
o al endurecimento de lãs penas para 
normas ya existentes”.4

Tal política faz com que as 
autoridades fiquem mais preocupadas 
em demonstrar à sociedade que estão 
preocupadas com o problema e utilizam 
o aparato policial para reprimir o 
crime do colarinho branco, quando 
poderia dispor de uma legislação mais 

atual e ágil na área administrativa, 
permitindo que o Banco Central tivesse 
instrumentos para evitar e punir essa 
prática delituosa. O resultado prático 
dessa política criminal é a lentidão 
do Judiciário, acarretada pelo tipo 
da produção legislativa de difícil 
adaptação social ou exequibilidade, 
decorrente de uma cultura positivista 
do Direito que burocratiza em excesso 
a aplicação da lei.

Nos processos criminais relativos 
aos crimes do colarinho branco, é 
indubitável que há necessidade de 
sua agilização, o que será possível se, 
por exemplo, for admitido um poder 
de negociação amplo do Ministério 
Público com os acusados, cujos 
acordos deveriam ser submetidos 
posteriormente ao Judiciário para 
homologação. Devem também ser 
autorizados os modernos métodos de 

1 Este texto serviu de base na apresentação da palestra proferida,em Brasília, no dia 4 de dezembro de 2008, no V Fórum Brasileiro de Combate 
à Corrupção na Administração Pública, promovido pela Editora Fórum.
2 expansão é uma expressão utilizada por Jesus Maria Silva Sanchez em sua monografia La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política 
criminal en las sociedades postindustriales, edición de 1999, reimpresión 2001, Civitas, sobre a evolução geral da política criminal nos últimos 
anos.
3 CAnCIO MelIÁ, Manuel, ¿“Derecho Penal” del Enemigo? In Derecho Penal del enemigo em co-autoria com Günther Jakobs. Madrid: CIVITAS, 
2003, p. 64.
4 IDeM, pp. 69-70.
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coleta de prova, como os recursos de 
gravação e filmagem dos depoimentos 
colhidos nas delegacias, fotos, etc., 
além de desburocratizado o sistema de 
informações criminais, com a difusão 
ampla entre as instituições envolvidas 
no combate ao crime.

Para combater  essa prát ica 
delituosa é indispensável, antes 
de mais nada, que se admita que 
surgiu no final do século XX um 
novo tipo de guerra, que não envolve 
apenas os Estados, conforme aponta 
Mary Kaldor,5 porque atividades 
econômicas ilícitas aproveitaram os 
caminhos abertos pela globalização 
e promoveram um fluxo intenso de 
dinheiro, permitido por causa das 
facilidades para transferência de 
dinheiro geradas pela agilidade nas 
comunicações e permeabilidade das 
fronteiras. Há, portanto, uma guerra 

que não atende necessariamente à 
lógica da soberania territorial. 

Neste aspecto, há uma similitude 
entre a reflexão de Kaldor e de Moisés 
Naím, quando ela compara a importância 
das redes globais de comunicação, 
da velocidade dos deslocamentos 
físicos e virtuais de dados e pessoas, 
da formação de vetores transnacionais 
ilícitos em paralelo aos legais. Naím, 
ao proferir uma conferência (Annual 
Grotius Lecture), no início de 2002, 
convidado pela American Society of 
Internacional Law, denunciou “As 
Cinco Guerras da Globalização”, que 
seriam: os tráficos internacionais de 
drogas ilícitas, armas, propriedade 
intelectual, pessoas e dinheiro.

Comparando os instrumentos que 
os governos dispõem para combater 
os inimigos nesta nova guerra, Naím 
respondeu à revista Época que: 

Há quatro idéias muito equivocadas, 
dominantes nas políticas públicas 
nessa área. A primeira é essa do 
problema nacional. A segunda é que 
não há nada de novo na área criminal. 
O que ocorre agora é muito diferente 
e tem magnitudes e consequências 
que a humanidade ainda não havia 
enfrentado. O terceiro erro é acreditar 
que isso é só um problema criminal e 
basta chamar a polícia. O quarto erro, 
que ocorre especialmente nos Estados 
Unidos e na Europa, é a verdadeira 
obsessão em controlar a oferta. O 
problema, na verdade, é de demanda. 
A oferta existe porque há uma demanda 
insaciável por armas, drogas, produtos 
pirateados baratos e por trabalhadores 
de outros países que recebem salários 
mais baixos. Enquanto essas quatro 
idéias não forem mudadas, será difícil 
fazer outro tipo de política.6

5 KAlDOR, Mary, New and Old Wars. Stanford, Califonia: Stanford University Press, 2007.
6 eVelIn, Guilherme, Governos precisam de ajuda – a globalização facilitou os negócios – inclusive os criminosos. Entrevista com Moisés 
naím, revista Época, edição n° 426, 25/07/2006, disponível em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74793-6009,00-
GOVERNOS+PRECISAM+DE+ AJUDA.html
7 Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato 
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de 
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional.
DOS CRIMeS PRATICADOS POR PARTICUlAR COnTRA A ADMInISTRAçãO PÚBlICA eSTRAnGeIRA
Corrupção ativa em transação comercial internacional
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional: (Incluído pela Lei nº 10467, de 
11.6.2002)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou 
omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)

O qUe VeM A SeR CORRUPçãO?

Entre nós, a dificuldade de 
combater este tipo de crime se 
inicia pelo fato das normas do 

Direito penal não serem capazes de 
fornecer uma definição precisa do 
que venha a ser corrupção, estando 
tipificadas diversas práticas similares 
de forma isolada e individualizada, o 

que caracteriza a adoção da política 
do punitivismo.  Em 2003, o direito 
positivo brasileiro passou a enquadrar 
a corrupção entre os Crimes contra 
a Administração Pública7, embora 
guarde grande semelhança com aqueles 
tipificados nos artigos do Código Penal 
de números 313-A (inserção de dados 

falsos em sistema de informações), 
315 (emprego irregular de verbas ou 
rendas públicas), 318 (facilitação de 
contrabando ou descaminho), 319 
(prevaricação), 320 (condescendência 
c r i m i n o s a ) ,  3 2 1  ( a d v o c a c i a 
administrativa), 325 (violação de sigilo 
funcional), 326 (violação do sigilo 
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de proposta de concorrência), 332 
(tráfico de influência) e 337-C (tráfico 
de influência em transação comercial 
internacional).

Além de tantos crimes com a 
mesma característica, resta ainda a 
lavagem de dinheiro, regulada pela 
Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, 
que a define como o ato de ocultar 
ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos 
ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente:
I - de tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes ou drogas afins;
II - de terrorismo e seu financi-

amento;
III - de contrabando ou tráfico de 

armas, munições ou material 
destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante sequestro;
V - contra a Administração Pública, 

inclusive a exigência, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de 
qualquer vantagem, como condição 
ou preço para a prática ou omissão 
de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro 
nacional;

VII - praticado por organização 
criminosa;

VIII - praticado por particular contra a 
administração pública estrangeira 
(arts. 337-B, 337-C e 337-D do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código 
Penal).
Devem ainda ser apontados como 

crime com característica similar à 
corrupção, aquele praticado contra o 
Sistema Financeiro Nacional, regulado 
pela Lei n° 7.492, de 16 de junho de 
1986, que define como instituição 
financeira a pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que tenha como 
atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, ou a custódia, 
emissão, distribuição, negociação, 
intermediação ou administração de 
valores mobiliários. Esse diploma 
legal prevê vinte e dois tipos de prática 

“
”

Com tantos dispositivos legais 
tratando de temas similares, o 

resultado lógico seria imaginar que 
a corrupção em pouco tempo estaria 

banida entre nós.
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delituosa na atividade de gestão 
financeira.

Com tantos dispositivos legais 
tratando de temas similares, o resultado 
lógico seria imaginar que a corrupção 
em pouco tempo estaria banida entre 
nós. No entanto, as notícias divulgadas 
pelos jornais e as diversas operações 
promovidas pela Polícia Federal 
demonstram que estamos muito 
longe desta nova realidade. A única 
constatação verificada na prática 
de todos os crimes tipificados como 
corrupção ou similares é que o seu 
produto tem o mesmo e único destino: 
a sua lavagem para que possam 
retornar ao mercado com aspecto 
limpo e legítimo. 

Há uma verdadeira “narco-
economia” que conta, muitas vezes, 
com o apoio do próprio sistema 
financeiro. Pelas somas envolvidas, 
a lavagem seria impossível sem a 
cumplicidade de muitos banqueiros 
que fazem a intermediação e a 
legalização do dinheiro “sujo” e a 
sua conversão em ativos, empresas 
ou imóveis. Esta associação entre 
mafiosos e banqueiros somente é 
possível porque existe sigilo bancário, 
considerado ainda um princípio 
intocável para o capitalismo.

Constata-se assim ser necessário, 
muito mais do que uma quantidade 
infinita de leis penais, uma melhor 
regulamentação “dos mercados 
financeiros: num mundo em que 
instituições legítimas são incapazes 
de prestar contas sobre seus negócios, 
a capacidade dos criminosos de lavar 
dinheiro no carrossel da especulação 
aumenta muito. As ilhas Cayman, as 
Ilhas Virgens Britânicas e todos os 
outros paraísos fiscais são as portas 
pelas quais o dinheiro oriundo do 
crime consegue entrar nos mercados 
financeiros legítimos, ainda que cada 
vez menos transparentes. Os governos 
ocidentais poderiam fechar essas 
portas anômalas da noite para o dia se 

agissem com firmeza, transformando 
a  lavagem de  dinheiro  numa 
atividade mais arriscada [...] Não é a 
globalização, por si só, a responsável 
pelo crescimento espetacular do 
crime organizado nos últimos anos, 
mas os mercados globais que, ou 
são insuficientemente regulados, 
em especial no setor financeiro, ou 
excessivamente regulados, caso dos 
setores trabalhista e agrícola. A década 
de 1990, assistimos aos primórdios de 
um regime regulador dos mercados 
financeiros que trazia uma esperança: 
parecia haver uma chance de controlar 
tanto a economia lícita parcialmente 
regulada quanto a economia paralela 
inteiramente desregulada. Desde 
a virada do milênio, entretanto, a 
hostilidade dos Estados Unidos, a 
incompetência da União Européia, 
o cinismo da Rússia e a indiferença 
do Japão somaram-se à incontrolável 
ambição da China e da Índia para 
anunciar uma esplêndida primavera 
para as corporações globais e para o 
crime organizado transnacional”.8

E, toda esta dificuldade se justifica 
porque a corrupção e o crime do 
colarinho branco são capazes de criar 
uma verdadeira economia paralela à 
formal, ou seja, um verdadeiro governo 
independente do oficial. No Brasil, o 
problema se agrava principalmente 
porque a norma penal tem-se mostrado 
insuficiente para produzir uma 
resposta eficiente ao ataque do bem 
jurídico tutelado, tornando-a ineficaz 
para desincentivar tanto o infrator 
identificado pelo aparato estatal como 
o eventual infrator. 

É simples se chegar a esta conclusão 
porque no Brasil o infrator, quando 
apenado judicialmente por uma 
conduta ou qualquer outra do gênero, 
tem o direito a ser condenado no 
mínimo legal possível se for primário. 
Não se trata na hipótese da prática do 
punitivismo, mas sim da administrar 
com correção a relação existente entre 

a Economia e o Direito. 
O verdadeiro incentivo a essa 

prática delituosa decorre do fato de 
o infrator ou o eventual infrator, com 
amparo na legislação penal (art. 43 e 
44 do Código Penal), se a pena for de 
2 (dois) anos ou não for superior a 4 
(quatro) anos, poder (dever) ter sua 
pena substituída por uma restritiva de 
Direito, tal como: prestação pecuniária; 
perda de bens e valores; prestação de 
serviços à comunidade ou entidades 
públicas; perda temporária de Direitos 
e limitação de final de semana.

Como se constata, se o infrator 
for réu primário e cometer o delito 
de corrupção, seguramente não 
será levado ao cárcere com base 
nas facilidades estabelecidas pela 
legislação penal vigente. Inclusive, a 
execução da pena poderá ser, desde 
o início, em regime aberto (art. 33 
do Código Penal). O delinquente 
tem, assim, plena segurança de sua 
impunidade.

De acordo com o magistério de 
Fernando Rodrigues López, “desde 
el análisis económico del Derecho 
se estudia entre otras cuestiones, 
como deben configurarse las normas 
jurídicas de forma que, una vez 
definidas las conductas lícitas y ilícitas, 
puedan crearse incentivos adecuados 
que influyan en el comportamiento 
de los miembros de la sociedad. 
Los argumentos empleados y las 
conclusiones alcanzadas son válidos 
únicamente para individuos cuyo 
comportamiento se asume racional, 
es decir, agentes que actúan teniendo 
en cuenta las ganancias y los costes 
de sus alternativas de elección, y que 
optan por aquella cuya ganancia neta 
es mayor”.9

R o d r i g u e s  L ó p e z  a d o t a  a 
classificação de Calabresi e Melamed 
e considera que as “normas de 
inalienabilidade” são as que inspiram 
melhores medidas para a luta contra 
a corrupção. “Su objetivo principal 

8 GlennY, Misha, McMáfia – crime sem fronteiras, tradução de Lucia Boldrini. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, págs. 409-410.
9 RODRÍGUeZ lÓPeZ, Fernando, ¿Puede el derecho sancionador frenar la corrupción? Reflexiones desde el análisis económico del derecho, in La 
corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar/coordinadores: Nicolás Rodríguez García – Eduardo A. Fabian Caparrós. Salamanca: 
Ratio Legis, 2004, pág. 16.



10

Co
rr

up
çã

o 
e 

Co
nt

ro
le

maio 2009 - n. 41    Revista TCMRJ   

en este último caso es el de evitar 
que un agente público incumpla sus 
compromisos con la Administración 
que le ha contratado y que use su 
proposición para obtener un lucro 
personal. Las sanciones requeridas 
para este fin, como en cualquier 
otra norma de inalienabilidad, son 
sanciones eficaces, fijadas en función 
del beneficio o incremento de bienestar 
(sea de la naturaleza que sea) que 
espera obtener el infractor”.10

Entre nós, a dificuldade de se 
aplicar uma pena que desestimule a 
prática da corrupção decorre do fato 
da sociedade brasileira ainda não estar 
convencida das graves consequências 
geradas por este ilícito, facilitando 
que haja ainda muita impunidade 
nesta prática delituosa. Apesar disso, 
o Brasil tem ampliado a regulação 
sobre a matéria, sendo signatário dos 
principais acordos internacionais ou 
tratados que formam a estrutura para 
cooperação em assuntos de lavagem 
de dinheiro, a saber:

1) A Convenção das Nações Unidas 
contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substâncias Psicotrópicas, 1988, 
Viena: tem como propósito promover 
a cooperação internacional no trato 
das questões ligadas ao tráfico ilícito 
de entorpecentes e crimes correlatos, 
dentre eles a lavagem de dinheiro. 
Trata-se do primeiro instrumento 
jurídico internacional a definir 
como crime a operação de lavagem 
de dinheiro. O Brasil ratificou a 
Convenção de Viena em junho de 
1991.

2) As 40 recomendações sobre 
lavagem de dinheiro da Financial 
Action Task Force - ou Grupo de Ação 
Financeira sobre Lavagem de Dinheiro 
(GAFI/FATF) - de 1990, revisadas em 
1996 e referidas como Recomendações 
do GAFI/ FATF;

3) Elaboração pela Comissão 
Interamericana para o Controle do 
Abuso de Drogas (CICAD) e aprovação 

pela Assembléia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) do 
“Regulamento Modelo sobre Delitos de 
Lavagem Relacionados com o Tráfico 
Ilícito de Drogas e Outros Delitos 
Graves”, de 1992;

4) O Comunicado Ministerial da 
Conferência da Cúpula das Américas 
sobre os Procedimentos de Lavagem e 
Instrumentos Criminais, 1995, Buenos 
Aires;

5) A Declaração Política e o Plano 
de Ação contra Lavagem de Dinheiro, 
adotados na Sessão Especial da 
Assembléia Geral das Nações Unidas 
sobre o Problema Mundial das Drogas, 
1998, Nova York. 

Com o objet ivo de  melhor 
esclarecer o assunto, foi publicada 
pelo Ministério da Fazenda a Cartilha 
sobre Lavagem de Dinheiro, que 
aponta os principais setores mais 
visados neste processo de lavagem:11 

InSTITUIçõeS FInAnCeIRAS 
– no Brasil, controladas pelo Banco 
Central (BACEN), compõem um dos 
setores mais visados pelas organizações 
criminosas para realização de operações 
de lavagem de dinheiro. A razão disso é 
que as novas tecnologias e a globalização 
dos serviços financeiros imprimem 
uma velocidade sem precedentes à 
circulação do dinheiro. Recursos em 
busca de taxas de juros mais atraentes, 
compra e venda de divisas e operações 
internacionais de empréstimo e 
financiamento misturam-se num vasto 
circuito de transações complexas. Nessas 
transações, o dinheiro sujo se mistura 
com quantias que essas instituições 
movimentam legalmente todos os dias, o 
que favorece o processo de dissimulação 
da origem ilegal. As redes mundiais que 
interligam computadores, a exemplo da 
Internet, favorecem amplamente este 
processo, ampliando as possibilidades 
de movimentação dos recursos, 
conferindo maior rapidez e garantindo 
o anonimato das operações ilegais. 
Este setor é, portanto, o mais afetado 

e o mais utilizado nos processos de 
lavagem de dinheiro, mesmo quando as 
operações criminosas não são realizadas 
pelas próprias instituições financeiras. 
Elas acabam sendo o “meio” por onde 
transitam os recursos até a chegada 
ao mercado – ocorrendo a integração, 
última etapa do processo de lavagem;

PARAÍSOS FISCAIS  = Países 
que oferecem oportunidades mais 
vantajosas para empresas e pessoas 
físicas movimentarem recursos, além 
do escudo propiciado pelo sigilo, 
em alguns casos. Atualmente, mais 
de 40 países em todo o mundo são 
considerados paraísos fiscais.

C e n T R O S  O F F- S H O R E  = 
Centros bancários extraterritoriais 
não submetidos ao controle das 
autoridades administrativas de 
nenhum país e, portanto, isentos de 
controle.12

BOlSAS De VAlOReS – No Brasil, 
o controle e a fiscalização dessas 
instituições é responsabilidade da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). As bolsas de valores visam 
facilitar a compra e venda de ações 
e direitos. Nas bolsas de valores é 
possível a realização de operações 
em cinco modalidades: (i) à vista; (ii) 
a prazo; (iii) a termo; (iv) a futuro e 
(v) por opção. Enquanto nas quatro 
primeiras formas se negociam ações, 
no mercado de opções o que se 
negocia é o direito sobre essas ações. 
Os investidores, porém, não compram 
ações diretamente em uma bolsa. 
Compram-nas através das sociedades 
corretoras membros daquela entidade. 
O cliente emite uma ordem de compra 
ou venda à sua corretora e esta se 
encarrega de executá-la no pregão. Para 
isto as corretoras mantêm, no recinto 
de negociação, seus operadores, que 
são habilitados por meio de um exame 
de qualificação. Para fechar uma 
operação na bolsa, qualquer pessoa, 
banco ou empresa tem que usar os 
serviços de uma corretora, que recebe 

10 IDeM, pág. 18.
11 Disponível em https://www.coaf.fazenda.gov.br/downloads/cartilha.pdf/view.
12 Tanto os paraísos fiscais quanto os centros off-shore compartilham de uma finalidade legítima e uma certa justificação comercial. No entanto, 
os principais casos de lavagem de dinheiro descobertos nos últimos anos envolvem organizações criminosas que se aproveitaram, de forma 
generalizada, das facilidades oferecidas por eles para realizarem manobras ilegais.
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13 MAIA, Rodolfo Tigre, Lavagem de Dinheiro (Lavagem de ativos provenientes de crime) – anotações às disposições criminais da Lei n. 9613/98 
- 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, págs. 37 a 40.

uma taxa de corretagem por realizar 
essa transação. As bolsas de valores 
oferecem condições propícias para se 
efetuarem operações de lavagem de 
dinheiro, tendo em vista que:

a) Permitem a realização de negócio 
com características internacionais; 

b)  Possuem al to  índice  de 
liquidez; 

c) As transações de compra e venda 
podem ser efetuadas em um curto 
espaço de tempo; 

d) As operações são realizadas, em 
sua grande maioria, por intermédio 
de um corretor; e existe muita 
competitividade entre os corretores. 

COMPAnHIAS SeGURADORAS – 
o mercado de seguros, capitalização e 
previdência privada aberta, fiscalizado 
no Brasil pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), é outro 
setor vulnerável à lavagem de dinheiro. 
Quer em relação aos acionistas, quer 
em relação aos segurados, subscritores, 
participantes e intermediários pode 
haver a tentativa de “limpeza” de 
recursos: 

a) Os acionistas podem usar seu 
poder de deliberação realizando 
investimentos que possibilitem a 
prática de lavagem de dinheiro; 

b) Os segurados, por sua vez, podem 
lavar recursos mediante a apresentação 
de avisos de sinistros falsos ou 
fraudulentos, o mesmo ocorrendo 
com os subscritores e participantes, 
os quais podem, respectivamente, 
transferir a propriedade de títulos de 
capitalização sorteados e inscrever 
pessoas inexistentes ou falecidas 
em planos de previdência privada 
aberta; e 

c) A intermediação, materializada 
na corretagem, também pode ensejar 
a malfadada lavagem nas transações 
envolvendo terceiros ou clientes não 
residentes. 

MeRCADO IMOBIlIÁRIO – a 
lavagem de dinheiro é uma prática 
muito freqüente no setor imobiliário. 
Por meio da transação de compra 
e venda de imóveis e de falsas 

especulações imobiliárias, os agentes 
criminosos lavam recursos com 
extrema facilidade, principalmente 
se eles utilizam recursos em espécie. 
A criatividade das organizações 
criminosas faz com que suas atuações 
no setor  se jam extremamente 
dinâmicas, dificultando o trabalho de 
detecção das ilegalidades. A ausência 
de controle do setor imobiliário também 
facilita a ação dos criminosos. 

JOGOS e SORTeIOS  –  são 
conhecidos os casos de lavagem 
de dinheiro por meio de jogos e 
sorteios, como bingos e loterias. 
As principais características dos 
processos criminosos envolvem a 
manipulação das premiações e a 
realização de alto volume de apostas 
em uma determinada modalidade de 
jogo, buscando fechar as combinações. 
Em muitos casos, o agente criminoso 
não se importa em perder uma parte 
dos recursos, contanto que consiga 
finalizar o processo de lavagem com 
êxito. 

H á  d i v e r s a s  o u t r a s 
operações comerciais realizadas 

internacionalmente que facilitam 
a lavagem de dinheiro e, por essa 
razão, merecem exame permanente 
e detalhado. Entre essas operações 
estão, por exemplo, a compra e venda 
de jóias, pedras e metais preciosos e 
objetos de arte e antiguidades. Esse 
comércio mostra-se muito atraente 
para as organizações criminosas, 
principalmente por envolverem bens 
de alto valor, que são comercializados 
com relativa facilidade. Além disso, 
essas operações podem ser realizadas 
utilizando-se uma ampla gama de 
instrumentos financeiros, muitos 
dos quais garantem inclusive o 
anonimato.

No entanto, o processo de lavagem 
de dinheiro não é simples, exigindo 
a participação de diversas pessoas, 
por não se resolver em apenas uma 
medida, compondo-se na realidade 
de três etapas:

Placement•	  ou conversão;
Layering•	  ou dissimulação;
Integration•	  ou integração.

Na primeira etapa busca-se a 
escamoteação (ocultação) inicial da 
origem ilícita, com a separação física 
entre os criminosos e os produtos 
de seus crimes. Esta é obtida através 
da imediata aplicação destes ativos 
ilícitos no mercado formal para lograr 
sua conversão em ativos lícitos. 
Em seguida, caracterizando essa 
etapa, esses grandes volumes de 
dinheiro devem ser diluídos em 
incontáveis estratos, disseminados 
através de operações e transações 
financeiras variadas e sucessivas, 
no país e no exterior, envolvendo 
multiplicidade de contas bancárias 
de diversas empresas nacionais 
e internacionais, com estruturas 
societárias diferenciadas e sujeitas a 
regimes jurídicos os mais variados. 
Daí ocorre a terceira etapa, que se 
caracteriza pelo emprego dos ativos 
criminosos no sistema produtivo, por 
intermédio da criação, aquisição e/ou 
investimento em negócio lícito ou pela 
simples compra de bens.13

O combate 
aos crimes do 

colarinho branco 
está intimamente 

ligado à 
educação de um 

povo, de seus 
governantes, 

das autoridades 
públicas.

“

”
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Esse processo de lavagem do 
dinheiro foi facilitado nos anos noventa 
do Século XX, por terem diminuído os 
obstáculos à circulação monetária. Há 
dezenas de países no mundo que são 
verdadeiros Paraísos Fiscais, onde o 
processo de limpeza do dinheiro pode 
se iniciar. Entre nós, a lista divulgada 
pela Instrução Normativa SRF n° 
188, de 6 de agosto de 2002, deverá 
ser ampliada porque a Lei nº 11.727, 
publicada em 24 de junho de 2008, 

acrescentou o § 4º ao artigo 24 da Lei 
nº 9.430/96, modificando o conceito 
de país com tributação favorecida, 
tendo em vista que considera como 
paraíso fiscal não só aqueles que 
tributam a renda a uma alíquota 
máxima de 20%, mas também os que 
mantenham sigilo de informações e 
dados relativos à composição societária 
de pessoas jurídicas e a beneficiários 
de rendimentos atribuídos a não 
residentes, in verbis:

Art. 22.  O art. 24 da Lei no 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 4o:

§ 4o  Considera-se também país 
ou dependência com tributação 
favorecida aquele cuja legislação 
não permita o acesso a informações 
relativas à composição societária de 
pessoas jurídicas, à sua titularidade 
ou à identificação do beneficiário 
efetivo de rendimentos atribuídos a 
não residentes.

Essa expres são  cr ime  do 
colarinho branco surgiu com o 
pronunciamento Sutherland14 na 

Sociedade Americana de Criminologia 
(1939), que mudou radicalmente a 
forma como era realizada a pesquisa 
criminológica. Até então, cingia-se à 
população carcerária, tomada como 
representativa da população criminal e 
da criminalidade em geral estudando-
se, apenas, a criminalidade aparente, 
justificada pelos fatores econômicos, 
pela pobreza, pela miséria e pela 
estrutura da sociedade capitalista, 
como acentuava Turati no seu Il 
Delitto e la Questione Sociale (1883). 
O delito era monopólio do pobre, 
desconhecendo-se, nessas pesquisas, 
a cifra oculta da criminalidade, de 
conseqüências até mais gravosas, 
que ele próprio batizou de crimes do 
colarinho branco, para designar as 
atividades ilegais das pessoas de alto 
nível socioeconômico no curso de seus 
negócios.

A partir da contribuição de 
Sutherland houve uma arrancada 
nas pesquisas científicas sobre a 
matéria, sendo um verdadeiro marco 
divisório entre a antiga e a moderna 
criminologia. Passou-se a estudar 
uma nova realidade na transgressão 
das leis sociais: apego excessivo aos 
bens materiais, como o lucro, egoísmo 

COMO COMBATeR O CRIMe DO COlARInHO BRAnCO

exagerado dos detentores do capital, 
que devotam total desprezo às classes 
menos favorecidas, e certeza da 
impunidade.

 A grande maioria desses crimes 
é abafada por algumas autoridades 
coniventes e, quando vem a público, 
as provas são muitas vezes mal 
produzidas e os fatos se tornam de 
difícil apuração, o que produz como 
resultado e como conseqüência lógica 
a impunidade.

O combate aos crimes do colarinho 
branco está intimamente ligado 
à educação de um povo, de seus 
governantes, das autoridades públicas, 
para a conscientização de que o Estado 
existe para garantir o bem-estar social, 
sob pena de as normas constitucionais 
dos países livres se consagrarem como 
simples propostas de boa-intenção, 
fazendo com que a democracia não se 
concretize.

A prática do crime do colarinho 
branco e da corrupção prejudicam, 
ainda mais, a própria governança de 
um país, o que significa, conforme 
conceituado pelo Banco Mundial, 
as “condições que garantem um 
Estado eficiente”. De acordo com 
o ensinamento de Eli Diniz, essa 
nova forma de definir governança 
“deslocou o foco da atenção das 
implicações estritamente econômicas 

da ação estatal para uma visão 
mais abrangente, envolvendo as 
dimensões sociais e políticas da gestão 
pública”.15

Constata-se, portanto, que a 
capacidade governativa não deve ser 
mais avaliada apenas pelos resultados 
das políticas governamentais, mas 
sim e também pela forma pela 
qual o governo exerce o seu poder. 
Pode-se, então, considerar que a 
capacidade política de governar ou 
governabilidade deriva da relação 
de legitimidade do Estado e do seu 
governo com a sociedade, enquanto 
governança deriva da capacidade 
financeira e administrativa, em 
sentido amplo de uma organização 
de implementar políticas.

Para se obter, enfim, a melhor 
capacidade de governabilidade é 
indispensável impedir-se que as 
conquistas democráticas, da cidadania 
e dos direitos fundamentais sejam 
prejudicadas, fato este que acarretará 
um grande prejuízo ao controle social 
sobre a Administração Pública, quanto 
à eficiência, eficácia e economicidade 
de seus atos.

É óbvio que a democracia, por si 
só, não soluciona todos os problemas 
sócio-econômicos, mas ela propicia 
os instrumentos necessários para 
que os problemas nacionais sejam 

14 Edwin Sutherland nasceu em 13 de agosto de 1883 em Gibbon, Nebraska e morreu em 1950. Publicou três livros: Twenty Thousand Homeless 
Men (1936), The Professional Thief (1937) e Principles of Criminology (1939). Em 1939, foi eleito presidente da American Sociological Society e, 
em 1940, presidente da Sociological Research Association.
15 DInIZ, eli. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 90 In DADOS 
– Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 38, nº 3, 1995, pág. 400.
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solucionados. Como aponta Robert 
Dahl a democracia tem benefícios, 
que a tornam o regime político 
mais desejável que qualquer outra 
alternativa viável:

A democracia ajuda a impedir •	
o governo de autocratas cruéis e 
perversos.

A democracia garante aos cidadãos •	
uma série de direitos fundamentais 
que os sistemas não-democráticos 
não proporcionam (nem podem 
proporcionar).

A democracia assegura aos cidadãos •	
uma liberdade individual mais ampla 
que qualquer alternativa viável.

A democracia ajuda a proteger os •	
interesses fundamentais das pessoas.

Apenas um governo democrático •	
pode proporcionar uma oportunidade 
máxima para os indivíduos exercitarem 
a liberdade de autodeterminação – ou 
seja: viverem sob leis de sua própria 
escolha.

S o m e n t e  u m  g o v e r n o •	
democrático pode proporcionar uma 
oportunidade máxima do exercício da 
responsabilidade moral.

A  d e m o c r a c i a  p r o m o v e  o •	
desenvolvimento humano mais 
plenamente que qualquer alternativa 
viável.

Apenas um governo democrático •	
pode promover um grau relativamente 
alto de igualdade política.

As  modernas  democrac ias •	
representativas não lutam umas contra 
as outras.

O s  p a í s e s  c o m  g o v e r n o s •	
democráticos tendem a ser mais 
prósperos que os países com governos 
não-democráticos.16

Conc lu i - s e ,  po r t an to ,  que 
somente será possível combater 
os males causados pelo crime do 
colarinho branco e pela corrupção 
com o aperfeiçoamento do regime 
democrát ico,  por  ser  o  único 

regime político capaz de permitir a 
transparência dos atos governamentais 
e garantir a responsabilidade por parte 
das elites políticas, empresariais e 
burocráticas de suas decisões.

Lembrando Churchill, “ninguém 
pretende que a democracia seja 
perfeita ou sem defeito. Tem-se dito 
que a democracia é a pior forma de 
governo, salvo todas as demais formas 
que têm sido experimentadas de 
tempos em tempos”.17

Consequentemente, somente 
utilizando-se dessa “pior forma de 
governo” será possível construir os 
alicerces de um verdadeiro Estado 
Democrático e Social de Direito, 
que possibilitará a edificação e a 
solidificação da capacidade de governar 
das Autoridades Públicas, para que, 
com os instrumentos decorrentes 
de sua legitimidade democrática, 
possam incrementar a sua capacidade 
administrativa e financeira visando 
implementar as políticas públicas, que 
beneficiem toda a sociedade, liberta 
da corrupção.

Mas, para consolidar a vitória 
da democracia sobre a corrupção, 
é necessário que haja uma maior 
profissionalização da gestão pública, 
conforme enfatiza Víctor Lapuente 
Giné,18 quando examina a questão de 
“¿Qué podemos hacer para reducir esta 
politización?19 La experiencia de otros 
países resulta ilustrativa. Por ejemplo, 
entre finales del siglo XIX y principios del 
XX muchas ciudades de Estados Unidos 
presentaban unos niveles de politización 
y corrupción tan estratosféricos como 
los reflejados en la película Gangs 
of New York, donde el gobierno de la 
ciudad aparece capturado por redes 
clientelares e incluso criminales. Unos 
años después, la extensa politización 
de las administraciones locales -y, de 
su mano, la corrupción- descendió 
de forma drástica gracias a reformas 

institucionales como la sustitución 
del tipo de gobierno strong-mayor (el 
tipo de gobierno local que predomina 
en España, en el cual un solo cargo 
electo, el alcalde y su mayoría de 
gobierno, acumula mucho poder) 
por el denominado city-manager. En 
esta nueva forma de gobierno, los 
cargos electos retienen la capacidad 
legislativa, pero el poder ejecutivo pasa 
a manos de un directivo profesional 
nombrado por una mayoría cualificada 
de concejales y por un periodo de 
tiempo no coincidente con el ciclo 
electoral, reduciendo así el grado de 
dependencia política”.

O professor de Ciência Política 
no Quality of Government Institute 
de la Universidad de Gotemburgo 
(Suécia) comenta ainda que “este 
tipo de gobierno, o variantes del 
mismo, ha sido adoptado en las 
administraciones locales de los países 
occidentales que presentan menores 
niveles de corrupción. En ellos, el 
partido que gana las elecciones tiene 
las “manos atadas” a la hora de hacer 
nombramientos, porque existe un 
directivo profesional que gestiona la 
organización administrativa, o bien 
debe llegar a amplios acuerdos con 
otras fuerzas políticas, incluyendo 
con frecuencia a las de la oposición, 
para nombrar a cargos públicos. 
En general,  se trata de buscar 
mecanismos institucionales para que 
se seleccionen empleados públicos 
cuya continuidad en el cargo dependa 
de su competencia o mérito y no de su 
lealtad política”.

Por esta razão, podemos concluir 
como Víctor Lapuente Giné que “la 
principal causa de los escándalos es el 
alto número de cargos de designación 
política en las instituciones nacionales, 
autonómicas y locales. Son redes 
clientelares que viven de que su 
partido gane las elecciones”.

16 DAHl, Robert Alan, Sobre a democracia; tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, págs. 73-74.
17 Discurso feito na Câmara dos Comuns em 11 de novembro de 1947.
18 LAPUENTE GINÉ Víctor, ¿Por qué hay tanta corrupción en España?, El País - TRIBUNA: VÍCTOR LAPUENTE GINÉ, 27/03/2009, disponível em 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/hay /corrupcion/Espana/elpepuopi/20090327elpepiopi_12/Tes
19 Víctor Lapuente Giné considera que caracteriza a politização da Administração Pública quando: Los empleados públicos con un horizonte 
laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor 
que los empleados públicos con un contrato estable.
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O TCMRJ tem se destacado 
por uma série de iniciativas 
inovadoras.  Entre essas 

está a preocupação com o apoio ao 
controle social e a função pedagógica 
dos Tribunais de Contas. Nessa 
linha de atuação merece destaque 
especial a adesão formal e prática 
à campanha “O que você tem a 
ver com a corrupção?” Nascida 
no interior de Santa Catarina, sob 
inspiração do Promotor de Justiça 
Affonso Ghizzo Neto, a campanha 
é  focada nos jovens em idade 
escolar, mas serve como reflexão 
para todas as pessoas. Com uma 
notável simplicidade, a campanha 
busca despertar a consciência do 
indivíduo para a importância do 
comportamento adequado para 
viver em comunidade. Mostrando 
que os pequenos atos ou deslizes 
de comportamento pavimentam 
a estrada da corrupção em larga 
escala, procura-se mostrar que é no 
comportamento ético, em todas as 
circunstâncias, que está a base do 
combate a esse terrível mal. Como 
ele está disseminado na sociedade, é 
indispensável que todas as pessoas 

Corrupção? E eu com isso?

e todas as instituições trabalhem em 
cooperação para a sua eliminação, 
ou pelo menos para a redução dos 
prejuízos que causa à democracia 
e ao desenvolvimento econômico 
e social do País. 

No caso do TCMRJ, a decisão 
do presidente Thiers Montebello 
de mandar confeccionar 300 mil 
cartilhas para os alunos das fases 
f inais do ensino fundamental , 
mostra uma vez mais a importância 
desse Tribunal no conjunto dos 
órgãos de controle público do 
País. O esforço dos servidores e 
conselheiros do Tribunal de Contas 
carioca  em apoiar o seu Presidente 
é exemplo para todos os demais 
Tribunais de Contas do Brasil e do 
exterior. Thiers Montebello é uma 
liderança expressiva dos que se 
preocupam em modernizar o controle 
público, em combater os desvios de 
conduta, o desperdício dos recursos 
públicos e a própria corrupção. 
Assim, não é surpreendente para 
os que o conhecem, a iniciativa. É 
importante, contudo, remarcar o 
seu significado. Além de atuar em 
termos práticos junto ao controle 

social, a confecção do material para 
as escolas estabelece cooperação 
inestimável entre o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro, o Ministério Público e a 
alta administração do Rio, com 
especial relevo da Secretaria da 
Educação. 

Todos nós temos, sim, alguma 
coisa  a  ver  com a  corrupção. 
Quando não praticamos atos de 
corrupção podemos contribuir para 
que eles existam com o silêncio. 
E  este  será ,  de uma forma ou 
de outra, conivente. O brado de 
alerta aos jovens com a campanha 
“O que você tem a ver  com a 
corrupção?” lançado pelo TCMRJ 
é um passo significativo. Por isso 
mesmo, além de altas autoridades, 
o próprio criador da campanha 
esteve presente ao seu lançamento 
no Rio. 

Ao cumprimentar o presidente 
Thiers  Montebel lo ,  os  demais 
membros da Corte e todos os seus 
servidores, manifesto a esperança 
de que o exemplo seja seguido por 
outras instituições, em especial os 
Tribunais de Contas. 

Salomão Ribas Jr.
Conselheiro do Tribunal de  
Contas de Santa Catarina
Presidente do Instituto Rui Barbosa

Com uma notável 
simplicidade, a campanha 
“O que você tem a 
ver com a corrupção”- 
idealizada pelo Promotor 
de Justiça Affonso Ghizzo 
Neto - busca despertar a 
consciência do indivíduo 
para a importância 
do comportamento 
adequado para viver em 
comunidade.
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que medidas imediatas 
devem ser adotadas em combate à 
corrupção? quais são os principais 
objetivos da campanha “O que eu 
tenho a ver com a corrupção”?

Precisamos convencer os cidadãos 
do necessário exercício da “mobilização 
coletiva” e da respectiva “pressão 
social”, sem quais as “mudanças” 
representam mera retórica de 
acomodação da população brasileira. 
Os movimentos sociais possuem papel 
determinante na construção de nova 
mentalidade e consciência cívica, 
sem a qual o Estado Democrático de 
Direito continuará representando mera 
fantasia no Brasil. Torna-se imperioso 
investir na cooperação da sociedade 
civil organizada, estabelecer relação 
de parceria e confiança mútua. 

Determinada sociedade só se 
modifica quando os indivíduos que 
a compõem se modificam. E toda 
mudança envolve educação. Temos 
que agir agora! Da maneira que 
está não dá para continuar. Juntos, 
sociedade esclarecida, informada e 
educada, poderemos encontrar as 
respostas para a efetiva punição de 
corruptos e corruptores, longe do 
discurso demagógico de pretensos 

Idealizador da campanha “O que você tem a ver com a 
corrupção?”, o promotor de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, Affonso Guizzo Neto, considera essencial o 
papel da educação no combate à corrupção. A campanha 
criada por Affonso, que contou com a adesão do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, foi lançada 
nacionalmente pelo Instituto Rui Barbosa em parceira com 
o Tribunal de Contas de Santa Catarina e a Associação 
Catarinense do Ministério Público. Acompanhe a 
entrevista de Affonso Guizzo à Revista TCMRJ.

O que você tem a ver 
com a corrupção?

Affonso Guizzo Neto
Promotor de Justiça
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“Salvadores da Pátria”. 
A campanha pretende estimular 

as denúncias populares dos atos de 
corrupção. Mas nosso projeto não 
visa ocupar a função de instituições já 
existentes. Cabe ao Ministério Público 
interagir ativamente com a sociedade 
que representa e envolver-se com as 
comunidades em busca do exercício 
da fiscalização cidadã. Atuação rápida 
e eficiente do MP, com esclarecimento 
da importância do poder investigatório 
por parte de todos, MP, imprensa 
etc; afinal, conforme observado na 
Constituição Federal, não pode existir 
monopólio da investigação, seja 
criminal ou cível: cabe à autoridade 
policial a obrigação de investigar, mas 
não a exclusividade. Nosso projeto cria 
esse canal direto entre a sociedade e o 
Ministério Público Brasileiro.

Outro objetivo relevante tem sido 
a adoção de medidas que contribuam 
para a diminuição da burocracia 
judicial e melhoria dos serviços 
da Justiça. O programa tem caráter 
educativo a partir de soluções práticas 
visíveis, longe do discurso demagógico 
tão comum nos dias de hoje. Não 
podemos esperar “as coisas caírem do 
céu”; é preciso posicionamento social 
e político.

 A campanha estabelece objetivos 
bastante desafiadores. na opinião do 
senhor, quais dificuldades devem ser 
enfrentadas logo de início? 

Embora se observe crescente 
evolução do envolvimento e da 
participação política por parte de 
determinados setores da sociedade 
civil, a grande massa de brasileiros 
desconhece o poder dos movimentos 
sociais. A sociedade, adoecida, 
comprova a falácia da democracia 
no Brasil. Nosso povo, deseducado, 
sem consciência cívica e auto-
estima, desconhece a amplitude dos 
diretos fundamentais que lhe foram 
outorgados. Diante da impunidade, 
esse sentimento generalizado de 
impotência fabrica analfabetos 
políticos aos milhões. 

Costumo lembrar Bertolt Brecht: 
“O pior analfabeto é o analfabeto 
político. Ele não ouve, não fala, 

nem participa dos acontecimentos 
políticos. Ele não sabe o custo de vida, 
o preço do feijão, do peixe, da farinha, 
do aluguel, do sapato e do remédio; 
depende das decisões políticas. O 
analfabeto político é tão burro que se 
orgulha e estufa o peito dizendo que 
odeia a política. Não sabe o imbecil 
que, da sua ignorância política, nasce 
a prostituta, o menor abandonado, e 
o pior de todos os bandidos, que é o 
político vigarista, pilantra, corrupto 
e lacaio das empresas nacionais e 
multinacionais”.

 que será necessário para atingir 
as metas da campanha? quais 
estratégias adotar? 

Educação, educação e mais 
educação. O papel da educação no 
fortalecimento da cidadania e no 
combate à corrupção é essencial neste 
processo. Não se pode falar em exercício 
efetivo, prático e real de cidadania, e 
consequentemente no verdadeiro 
enfrentamento da problemática da 
corrupção no Brasil, sem processo 
educativo eficiente. A aposta é única: 
o Sujeito, vivente educado, pensante 
e crítico. A formação de verdadeiros 
cidadãos. O mais efetivo “fiscal” dos 
pais e dos avós são os próprios filhos 
e netos.

Pretendemos instituir ações de 
combate à impunidade, ou seja, buscar 
a efetiva punição dos corruptos e dos 
corruptores; incentivar denúncias por 
meio de canais reais de comunicação. 
Precisamos educar e estimular as 
novas gerações, responsáveis por 
reconstruir nosso Brasil mais justo 
e sério. Quisemos destacar o papel 
fundamental de nossas próprias 
condutas diárias. É preciso dar o 
exemplo! 

Ao contrár io  do  que  pode 
aparentar, o projeto não se destina 
exclusivamente às novas gerações, 
embora sejam foco principal. Quando 
falamos de ética, falamos de exemplos. 
Somos aquilo a que assistimos e tudo 
que fazemos dos nossos exemplos. 
Portanto, educar as gerações novas, 
apresentar bons exemplos, parece o 
único caminho viável para consolidar 

verdadeira conduta ética planetária. 
Temos que pensar globalmente e agir 
localmente: cada qual deve fazer a 
parte que lhe cabe; evitar a vantagem 
fácil e o jeitinho brasileiro; não furar 
fila, não falsificar a nota da escola ou o 
documento, não lucrar no troco etc.

  Pequenas transgressões que também 
configuram atos de corrupção. Os 
brasileiros estão preparados para 
mudar?

Sem dúvida, trata-se de problema 
cul tural  e  como ta l  deve  ser 
enfrentado. Torna-se imperioso buscar 
a conscientização social a partir dos 
pequenos atos. O grande trunfo do 
projeto consiste na confecção desse 
processo cultural de formação de 
consciência e de responsabilidade dos 
cidadãos. Responsabilidade para com 
os próprios atos, ou responsabilidade 
indiv idual :  “Es tou fazendo a 
minha parte no meu dia-a-dia”? 
Responsabilidade para com os atos de 
terceiros, ou responsabilidade social ou 
coletiva: “Estamos cobrando individual 
e coletivamente a efetiva apuração 
e punição de corruptos? Estamos 
exigindo o fim da impunidade”? 

E responsabilidade para com 
as gerações futuras, que justifica 
a adoção de conduta ética e moral 
comprometida com o bem-estar 
coletivo. É extremamente importante 
conscientizar a juventude das 
consequências dos vícios e condutas 
desonestas. Lembremos que se toda 
humanidade fosse viver em condições 
financeiras iguais aos 20% (vinte 
por cento) que mais detêm poder 
econômico, seriam necessários 10 
(dez) planetas Terra para satisfazer o 
consumo de toda a humanidade.

 Já se pode afirmar que a campanha 
de combate à corrupção obteve 
resultados expressivos?

Acredito que sim. O projeto está 
ajudando a identificar e aglutinar 
diversas iniciativas que se encontravam 
isoladas neste imenso País. Apesar de 
se tratar de trabalho educativo a longo 
prazo, os resultados, surpreendentes, 
já podem ser vistos concretamente. 
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Os testemunhos de cidadãos, pais e professores, 
demonstram o acerto do projeto, em discutir 
temáticas da corrupção em salas de aula. Era preciso 
(des)banalizar a aceitação cotidiana dos atos de 
corrupção.

Com a realização de concursos públicos de 
desenhos, redações e projetos junto às escolas 
catarinenses, nossa campanha levou crianças e 
adolescentes à grande reflexão: “O que todos nós 
temos a ver com a corrupção”? Os exemplos são 
muitos: em SC, recebemos cerca de 200 relatos 
pessoais (via e-mail) de pais e/ou professores. 
Lembro-me do relato de um empresário da cidade 
de Lages-SC, cuja filha de 8 anos de idade, depois 
de afirmar que tinha algo de muito sério para falar, 
perguntou ao pai se ele era corrupto.

Outro exemplo de resultado é o depoimento 
da aluna catarinense Carina Carla Cunha: “Nós, 
alunos da 7ª Série 2, da Escola de Educação Básica 
Expedicionário Mário Nardelli, de Rio do Oeste, 
fizemos a leitura do manual ‘O que você tem a 
ver com a corrupção? ’, na aula de Geografia, do 
Professor Varela, e queremos parabenizá-los [...] por 
esta iniciativa nobre, e esperamos poder contribuir 
para que nosso País se livre dessa mazela que é a 
corrupção.” 

Ou da Professora Viviane Reis, Itajubá, Estado 
de Minas Gerais: “Recebi o material e me contentei 
muito com os produtos enviados. Ser-me-ão muito 
úteis. [...] A partir da ideia, desenvolverei um 
projeto esperando mudar as atitudes dos meus 
alunos ou, ao menos, mostrar-lhes a correta. Assim 
que pronto, mandar-lhe-ei os resultados. Penso ser 
possível mudarmos algumas atitudes na escola em 
que leciono. Muito obrigada. E, para encerrar, deixo 
este pensamento: ‘Nunca perca a fé na humanidade, 
pois ela é como o oceano. Só porque existem algumas 
gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja 
sujo.’ (Ghandi)”.

 O projeto ultrapassou as fronteiras do estado 
de Santa Carina em pouco tempo. Como tem sido 
possível coordenar tantas iniciativas? 

Hoje já temos ao nosso lado diversos aliados:  
Unesco, Globo, CGU, ESAF, Senado Federal etc; 
enfim, cada vez mais instituições estão aderindo ao 
projeto. Estamos em via de “fechar” parcerias com 
a Unodoc (outra agência da ONU); Ministério da 
Justiça; Ministério das Comunicações; São Paulo 
Futebol Clube, Fluminense Football Club etc.

A partir do envolvimento social, de instituições e 
novos parceiros, será possível agregar novas ideias e 
disseminar os objetivos do projeto “O que você tem 
a ver com a corrupção”, por todo Brasil, com mais 
potencial de alcance. 

17 Revista TCMRJ    n. 41 - maio 2009
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Qualquer reflexão jurídico-
positiva sobre o exercício de 
cargos, empregos e funções 

públicas vem sempre acompanhada 
de uma inevitável mensuração de 
interesses que nem sempre se alinham 
numa equação perfeita. A noção de 
medida, de uma delimitação de áreas 
no âmbito administrativo, envolvendo 
os desígnios públicos e as pretensões 
particulares, dificilmente se perfaz, 
sem embargo do que preconizam as 
normas.

Para não repetir as sempre citadas 
lições de Aristóteles, basta lembrar, 
com Michel Miaille, que o termo 
norma significa, antes de tudo, medida 
habitual que dita a utilidade e o valor 
dos comportamentos sociais. Por 
outras palavras, antes de ser obrigação, 
a norma jurídica é instrumento de 
medida.

As normas de direito público, 
alimentadas de princípios e regras 
cons t i tuc iona i s  t eo r icamente 

Waldo Fazzio Júnior*
Mestre em Direito, Professor de Direito
Promotor de Justiça aposentado

* Mestre em Direito. Professor de Direito Comercial, Direito Administrativo, Teoria do Estado e Filosofia do Direito. Autor de diversas obras 
jurídicas. Promotor de Justiça aposentado

A aptidão dos antídotos 
jurídicos contra os atos de 
corrupção

A minimização dos fatores de corrupção só será viável 
mediante uma transformação de seu autor, fenômeno que 
depende da otimização das condições sócio-econômicas e 
educacionais. Moralidade, transparência, impessoalidade e 
eficiência, na opinião do ex-promotor de Justiça e professor 
de Direito Waldo Fazzio Júnior, não defluem, pura e 
simplesmente, de imposições legais e persecuções idôneas. 

invencíveis são, de fato, um conjunto 
de instrumentos de medida, voltado 
para a disciplina das relações sociais, 
como mecanismo implementador da 
coexistência do horizonte público com 
os fitos privados, assegurada a primazia 
do primeiro. Esse é o complexo locus 
em que se intromete a questão da 
improbidade administrativa, como 
aspecto de uma leitura jurídico-
sociológica mais acurada do fenômeno 
corrupção. 

Nessa perspectiva, a dimensão 
conflitiva que envolve interesses 
públicos e privados é a raiz dos 
atos de improbidade administrativa 
e ,  por  extensão,  da corrupção 
compreendida  não  como t ipo 
singular do ordenamento penal, 
mas em sentido amplo. De fato, 
ultrapassa, em muito, o singelo 
o r d e n a m e n t o  p e n a l ,  e m  q u e 
dificilmente se totaliza – seja como 
prevenção, seja como repressão – 
para alcançar o plano do desvio 

de poder qualificado que coloca 
em segundo plano as finalidades 
colimadas pelo Poder Público, 
ensejando a concretização dos 
ob je t ivos  menores  de  agentes 
públicos inescrupulosos, com ou 
sem a cumplicidade de terceiros.

O ato de improbidade administrativa 
traduz uma ação ou omissão que 
agride os princípios constitucionais da 
Administração Pública, como expressos 
no art.11 da Lei nº 8.429/92 e no art.37 
do Texto Maior. Entretanto, sem 
prejuízo de se constituir em infração 
civil-político-administrativa, revela 
apenas um aspecto de um fenômeno 
mais largo, mais profundo e mais 
antigo: o desvio de poder qualificado 
pela subversão de interesses.

Conquanto essas considerações 
pareçam muito claras e objetivas, 
senão elementares, insta acentuar 
que a sintonia entre a eficiência 
jurídica no combate à corrupção e 
a afirmação do interesse público, 
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como extensão do poder republicano, 
nunca foi pontual, nas formações 
sociais ocidentais. Não é doença que 
estigmatiza apenas a modernidade 
ou a pós-modernidade. Não pode 
ser lido como simples instrumento 
para o enriquecimento ilícito nem se 
circunscreve ao desfalque do erário. 
Repousa na imoralidade.

A corrupção é ilícito revelador 
de conduta humana que ofende os 
valores os que, em tese, governam 
o trato da coisa pública. Trata-se 
de ilícito pluriobjetivo, que admite 
sancionamento sob o ângulo do 
Direito Penal (é fato típico), no âmbito 
civil (porque enseja a imposição do 
dever de ressarcir danos), na área 
administrativa em sentido estrito, 
certo que implica exercício anômalo da 
função pública, além de caracterizar, 
no caso dos agentes políticos, infração 
de natureza político-administrativa. 

Aqui, não podem passar sem 
alusão os descompassos inevitáveis 
entre a dinâmica das relações 
administrativas que se processam no 
quotidiano dos contratos públicos 

complexos e dos atos de poder, 
de um lado, e a regulação jurídica 
pautada pelo universo normativo, de 
outro. São contradições que sempre 
habitaram o elenco dos mitos e ficções 
do positivismo jurídico, desde os 
primórdios do capitalismo ocidental, 
até porque, o fluxo da realidade 
objetiva, necessariamente, está sempre 
adiante do fluxo normativo. Não é 
exagero sublinhar que quase todas as 
legislações anticorrupção, a exemplo do 
que ocorre com as normações penais, 
quando emergem dos parlamentos, já 
estão defasadas pelas transformações 
das estratégias e instrumentos que 
submetem os atos administrativos às 
finalidades privadas. 

Em outras palavras, a inventividade 
humana, no plano das relações 
administrativas, gera diuturnamente 
novas situações, novas posições e 
novos cenários que demandam o 
parto de regramentos cuja elaboração, 
assimilação e incidência não preservam 
nexo de contemporaneidade com o 
objeto regulado. 

O design sócio-jurídico do Poder 

Nossa 
permanente 
frustração 
em face de 
conjunturas 

administrativas 
negativas não 
será removida 
puramente no 

campo dos 
princípios e 

regras.

“

”
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Público gravado nos mandamentos 
legais, desde o príncipe de Maquiavel 
e o soberano de Hobbes, sempre 
freqüentou as fronteiras do utópico, 
sobretudo quando cotejado com o 
quotidiano das administrações de 
serviços públicos.  

De tal arte que, mais e mais 
s e  l o c u p l e t a m  o s  í m p r o b o s , 
implementando o ciclo da corrupção 
pública e deixando para trás os 
dispositivos legais mais sofisticados, 
sem embargo do reconhecido 
empenho dos Tribunais de Contas, 
do Ministério Público e do Poder 
Judiciário. A dissonância entre a 
evolução dos instrumentos e esquemas 
de corrupção, de um lado, e a eficácia 
da afirmação jurídico-positiva, de 
outro, entremostra-se insuperável. 

Só por esses fatores já se torna 
quimérico cultivar a aspiração de 
uma administração pública exemplar 
e hígida.

Contudo, não é simplesmente 
nessas margens de defasagem que 
se concentra o ponto desta breve 
abordagem. Não que a elas seja 
indiferente, mas que não se constituem 
no cerne do problema. A questão não é 
meramente temporal ou, para precisar 
melhor, não se restringe à distonia 
meramente cronológica entre o dever 
ser e o ser.

Quando se faz referência à 
contradição sempre mais acentuada 
entre o Direito Público e a realidade 
administrativa notabilizada, em 
princípio do século XXI, pela crescente 
distorção do interesse público 
(leia-se social), o que se focaliza 
é a insuficiência dos regramentos 
para assegurar a concretização dos 
serviços públicos, em condições 
satisfatórias, de modo que haja, senão 
plena proteção da res publica, ao 
menos medidas concretas na direção 
de minimizar os efeitos perniciosos da 
negligência e da corrupção.  

Nesse diapasão, é intuitivo 
que se focalize, imediatamente, a 
problemática aparente: as limitações 
legislativas, a falta de vontade 
política, os percalços econômicos, as 
disfunções públicas, a convivência 

sinistra da segurança anunciada com 
a incerteza vivenciada, etc. O primeiro 
olhar encontra sempre o que está ao 
alcance de todos: o imenso vácuo 
entre o dever-ser e a realidade objetiva, 
vale dizer, entre as leis que intentam 
combater o vírus da corrupção e o 
descontrolado desenvolvimento das 
práticas, jeitinhos e estratégias que 
operam a magia de transformar a 
coisa pública em satisfação de metas 
particulares. 

Contudo, uma investigação vertical 
certamente vai alcançar o plano 
epistemológico, o cientificismo jurídico 
e a ingênua pretensão positivista no 
sentido de que a realidade se amolde ao 
arcabouço normativo. Na mesma órbita 
tão estimada pela retórica gravitam a 
função social da propriedade, a função 
social da empresa, a função serviçal 
da Administração Pública, para não 
dizer, a função social do Direito como 
um todo.

Sem invadir o território dessas 
raízes metajurídicas, tarefa que 
demandaria muito mais tempo e 
espaço, o que se descortina é o amplo 
espectro de desmerecimento concreto 
da função pública. Essa conjuntura, 
no âmbito da globalização, desafia as 
promessas da racionalidade moderna, 
esgarça a confiança nas conquistas 
jurídicas e desenha uma zona de 
perplexidade crescente em face das 
parcas possibilidades que se oferecem 
para uma coexistência harmoniosa 
entre a vontade do povo e a atuação de 
considerável contingente de agentes 
públicos, que conservam os olhos 
vendados para as exigências maiores 
de seus cargos, empregos e funções. 

N ã o  é  d e m a s i a  c o n t i n u a r 
acreditando na dedicação dos 
Tribunais de Contas e no Ministério 
Público, como estimuladores do 
controle dos atos administrativos, mas 
não é possível refutar o renitente temor 
de que seu aplaudido esforço esbarre 
em óbices concretos, historicamente 
di tados pelas  def ic iências  do 
idealismo epistemológico que inspira 
a teoria do conhecimento jurídico 
e pela simbologia do Estado, como 
representante de um interesse público 

que, quase sempre, se entremostra 
mais político do que social, ou seja, 
de quem administra.

Ninguém, no universo jurídico, 
ignora a deterioração da expressão 
“interesse público”.

Para  s inte t izar,  em termos 
superf ic iais ,  nos confl i tos  de 
interesses que sempre adjetivaram as 
relações entre agentes públicos e seus 
respectivos deveres estão alojadas as 
matrizes dos atos de improbidade e do 
desvio de poder qualificado. Todavia, 
incursionando em dimensão mais 
profunda, é no absolutismo normativo 
que aproxima a instância jurídica do 
mundo das aparências que vicejam 
as fontes, senão da insolubilidade, 
no mínimo das imensas dificuldades 
para equalizar a contradição dos 
interesses opostos que precisam 
conviver no quotidiano dos órgãos e 
entes públicos. 

Estas considerações pretendem 
sugerir  que nossa permanente 
frustração em face de conjunturas 
administrativas negativas não será 
removida puramente no campo dos 
princípios e regras, quer dizer, dos 
instrumentos jurídicos de mensuração. 
Sem a veleidade de incentivar uma 
transformação da sociedade, resta a 
convicção de que a minimização dos 
fatores de corrupção só será viável 
mediante uma transformação de 
seu autor, fenômeno que depende 
da otimização das condições sócio-
econômicas e educacionais. 

Es tas  compõem seu  per f i l 
e  de te rminam a  ex tensão  da 
superestrutura jurídico-política que 
gerencia a formação social. Moralidade, 
transparência,  impessoalidade 
e eficiência não defluem, pura e 
simplesmente, de imposições legais 
e persecuções idôneas, mas do 
desenvolvimento humano, primeira 
e permanente vítima dos ilícitos que 
percorrem o trajeto improbidade/
corrupção.

Afinal de contas, os atos de 
corrupção só não são mais antigos 
que o presunçoso homo sapiens e sua 
expectativa de eternidade. Que não 
sejam eternos, também.
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Recentemente, no dia 27/03, 
“ c o m e m o r o u - s e ”  o  D i a 
Internacional de Combate à 

Corrupção. No Brasil, a campanha “O 
que você tem a ver com a Corrupção?” 
já recebeu justos e relevantes prêmios. 
Instituições as mais diversas aderiram 
à campanha. No Tribunal de Contas do 
DF (TCDF), não foi diferente. 

Diante de tantas iniciativas, o 
cidadão se pergunta, por que então 
os índices de corrupção continuam 
alarmantes em nosso país?1

O combate à corrupção e os 
Tribunais de Contas: reflexões 
sobre o iter processual 

Procuradora do Ministério Público de Contas do 
Distrito Federal, Cláudia Fernanda de Oliveira 
Pereira acredita necessária “a busca real pela 
transparência, eficiência e agilidade processual”. 
Confira as considerações de Cláudia Fernanda sobre 
as políticas de combate à corrupção.

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira 
Mestre em Direito Público e Procuradora do Ministério Público 
de Contas do Distrito Federal

A resposta pode englobar vários 
enfoques, mas uma coisa é certa: o 
“sistema”, tal como hoje se encontra, 
precisa ser mudado, senão continuará 
atuando do lado inverso daquele que 
se quer coibir, sendo razoável concluir, 
com a grande massa crítica, que, em 
certa medida, às vezes, “é feito para 
não funcionar”.

A t u a l m e n t e ,  p r o c e s s o s 
criminais, envolvendo corruptos, 
caem na prescrição retroativa; foros 
privilegiados e recursos e mais recursos 

1. InTRODUçãO

são utilizados em defesas cada vez 
mais desconcertantes, tais como os 
belos princípios jurídicos, que, levados 
ao extremo, prejudicam a lídima 
persecução criminal; o necessário 
trânsito em julgado em matéria eleitoral 
permite que políticos antiéticos não 
só continuem ocupando seus cargos, 
como, até mesmo, retornem à vida 
pública impunemente; a busca ao 
dinheiro perdido esbarra em inúmeros 
problemas de ordem burocrática; o 
controle social não consegue agir; e 

1 Como todos sabem, a ONG Transparência Internacional divulga o Índice de Percepção da Corrupção, com 180 países, classificados com notas 
que variam de 0 (muito corrupto) a 10 (livre de corrupção). Em 2008, o Brasil ocupou a vergonhosa 80ª  posição, “empatado com Burquina Faso, 
Swazilândia e Trinidade e Tobago. É isso mesmo, empatamos na corrupção com países famélicos da África e Caribe .Mas a situação é mais vexatória, 
pois ficamos atrás de países como Gana, Colômbia, El Salvador, Samoa, Seychelles, Butão e Botswana” (disponível em: <http://idealismodebuteco.
wordpress.com/2008/09/24/indice-de-percepcao-da-corrupcao-brasil-um-pais-de-corruptos/>. Acesso em 18/04/09). 
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rios de tinta, com promessas e boas 
intenções, são escritos sem qualquer 
eficácia.

Não vou dedicar-me aqui a 
definir que é corrupção2. O foco será 
outro. Apenas vou tentar fixar-me no 
controle externo e no que assistimos 
diariamente. 

No Ministério Público de Contas do 
DF (MPC/DF), à frente da Procuradoria-
Geral, defendi que o iter processual 
contribui sobremaneira para azeitar 
a corrupção, ainda que sem o querer. 
Por isso, a duras penas, queremos 
demonstrar que o discurso deve 
coincidir com a prática. 

E, assim, com sugestões de algumas 
providências singelas, que muito 
contribuiriam para a tramitação de autos 
de processo, defendo que a demora na 
apuração equivale, sem sombra de 
dúvidas, à omissão, e contribui para 
o incremento da corrupção, apesar 
do aparente estado de legalidade. A 
ausência cotidiana de instrumental de 
trabalho e pessoal condizente também 
é uma maneira cômoda de se esgueirar 
no discurso do possível. Afinal, em 
um país “emergente” como o nosso, é 
comum a falta de recursos humanos 
e materiais, mas nem por isso as 
Instituições podem parar. 

O presente texto tem a única 
pretensão de trazer um estudo de 
casos, que se materializou mais 
especificamente quando o TCDF 
c o m e ç o u  o  s e u  p r o c e s s o  d e 
reestruturação, em 2007, e, no MPC/DF, 
ainda em 2006, quando do lançamento 
do seu Planejamento Estratégico.

A idéia é demonstrar, com exemplos, 
que muito se pode fazer para combater 
a corrupção e que a ação deve começar 
dentro das próprias Cortes de Contas e, 
assim, partir para o exterior.

2 Vide capítulo 4 do livro Direito Sanitário: a relevância do controle nas ações e serviços de saúde,  de minha autoria e a farta bibliografia a respeito. Vide, 
também, o livro Ética Pública y corrupción: curso de ética administrativa. O autor aborda diversos conceitos e níveis de corrupção, identificando três tipos: 
“negra, gris y blanca. (...) La corrupción negra incluye todo el conjunto de acciones condenadas tanto por las elites morales del país correspondiente como por 
la ciudadanía en general; en ella suele existir una congruencia entre la ley y la opinión pública. La corrupción gris corresponde a aquella ambigua situación 
donde no hay consenso (…). La corrupción blanca está libre de oposición fuerte por parte del conjunto de la sociedad, ni la elite ni la ciudadanía en general 
la condenan abiertamente, por el contrario, la toleran, aunque no totalmente”  (VILLORIA MENDIETA, Manuel. Madrid: Editorial Tecnos, p. 26).
3 Vide reportagem do DFTV 1ª Edição de 03/02/2009.

2. O TRIBUnAl De COnTAS DO DF COMO lABORATÓRIO

O Tribunal  de  Contas  do 
Distrito Federal custou aos 
cofres públicos, em 2008, o 

equivalente a R$ 241 milhões. Matéria 

Tabela Demonstrativo dos Valores Relativos a Multas

televisiva3 deu conta de que esse valor, 
dividido pelo número de Conselheiros 
da Corte, daria para adquirir, por dia, 
28 carros populares. 

No último relatório de atividades, 
exercício de 2008, foram elencados 
os benefícios da atuação do TCDF, 
assim:

Tabela Demonstrativo dos Valores Relativos a Prejuízos
       

Especificação Valores (R$) Quantidade 
de Processos

Prejuízos identificados 48.656.600,11 209
Prejuízos a serem ressarcidos 11.126.373,58 104
Prejuízos evitados 16.072.303,21 115
Prejuízos absorvidos 1.710.067,85 122
Obs.: dados extraídos do Sistema de Benefícios em 09.02.09

Especificação Valores (R$) Quantidade de 
Processos

Notificações para pagamento de multas 526.717,98        139
Multas pagas (quitação) 165.201,72        61
Autorização de parcelamento/desconto em folha 75.289,45          26
Cobrança executiva 55.041,51          11
Ação Judicial 12.584,30          3
Cobrança Administrativa 7.254,48            1
Recurso Provido 2.246,70            2
Inscrição em dívida ativa 762,42              1
Total 845.098,56        244
Obs.: dados extraídos do Sistema de Benefícios em 09.02.09
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Além disso, é possível verificar que, nos últimos 05 anos, o TCDF lavrou acórdãos, ainda sujeitos à cobrança, que somam 
R$ 2.515.987,57. Esses acórdãos terão que ser executados pela Procuradoria Geral do DF (PGDF). Ou seja, o ressarcimento, 
quando ocorrer, terá desafiado o tempo. 

o seu retorno, diante das graves falhas 
apuradas: 

“Não se pode admitir que uma 
pessoa condenada pela má gestão de 
recursos públicos venha novamente 
ocupar posições estratégicas do governo, 
com poderes para decidir sobre a 
aplicação de recursos públicos ou 
com a missão de zelar por sua boa e 
correta utilização. Aliás, o exercício de 
nova função à frente da Administração 
Pública distrital por pessoa que teve 
suas contas julgadas irregulares não 
guarda conformidade lógica com os 
princípios da Administração Pública, 
em especial o da moralidade e da 
eficiência”5. 

Apesar de a votação haver sido 
proferida em igual sentido, fato é que 
não se alcançou o quorum mínimo para 
efetivar-se a condenação6. 

S e m  q u e  s e j a m  a d o t a d a s 
providências efetivas nesse sentido, 

as condenações do TCDF não terão 
qualquer efeito prático. E nem adianta 
tentar advogar a criação de um órgão 
jurídico executor dos acórdãos do 
Tribunal. Além do baixo valor dessas 
cobranças, a criação de nova estrutura 
só iria aumentar ainda mais o dispêndio 
de dinheiro público. O que é preciso 
fazer é impedir esse estado de coisas, 
por meio de uma legislação rígida, e 
tornar ágil a recuperação do patrimônio 
público e a punição dos responsáveis.

Nesse  s en t ido ,  o  MPC/DF 
entende que as Cortes de Contas 
devem aprimorar seus procedimentos 
cautelares, pois com eles podem 
impedir a lesão aos cofres públicos. 
Lamentavelmente, por meio da Decisão 
nº 5863/087, o TCDF entendeu que para 
aplicar a pena de indisponibilidade de 
bens dos responsáveis8 é necessária a 
edição de ato regulamentar. Apesar de 
divergir a respeito9, o MPC/DF ofertou, 

4 A votação apertada demonstra a relevância do debate e a necessidade de serem adotadas medidas a respeito. Vide a DeCISãO nº 1799/2007, 
de 24/04/07. Os Conselheiros Jorge Caetano, Marli Vinhadeli e Anilcéia Machado votaram pelo arquivamento, diversamente dos Conselheiros 
Renato Rainha, relator, Ronaldo Costa Couto e Manoel de Andrade. O Presidente, Conselheiro Ávila e Silva, desempatou com os primeiros.
5 Representação 16/05-DA.
6 Votaram a favor RONALDO COSTA COUTO, RENATO RAINHA e Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS. Votaram contra: JORGE CAETANO 
e ANILCÉIA MACHADO (Decisão nº 2941/2008).
7 Votaram a favor MARLI VINHADELI e o Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS. Votou contra RONALDO COSTA COUTO. 
8 LC 01/04 – LO/TCDF
Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, 
o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou 
dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 
§ 1º Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender à 
determinação prevista neste artigo.
§ 2º Nas mesmas circunstâncias deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 
desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para 
garantir o ressarcimento dos danos em apuração. 
9 Representação 37/2008-CF
“A esse respeito, importante ressaltar debate havido junto à Corte de Contas Federal, tendo sido suficientemente debatida a questão, daí porque 
o MPC/DF limitar-se-á a fazer a juntada do referido Acórdão nº 133/2004 – Plenário (processo 004.496/2001-0).
Superada essa questão, restaria saber se é necessária a edição de ato normativo regulamentar para tornar eficaz a punição. E a resposta é negativa, 

Nesse contexto, verifica-se a 
lamentável demora na tramitação 
dos autos e, também, uma lista de 
devedores que apresenta agentes 
políticos, servidores do alto escalão 
etc., os quais simplesmente ignoram a 
condenação do TCDF. 

Tais fatos remetem aos esforços 
do Parquet (processo nº 2043/97), no 
sentido de que a Corte encampasse, 
por exemplo, proposta legislativa, a fim 
de que, condenados,  por alcance, não 
retornassem à casa pública, sem que ao 
menos honrassem seus débitos, mas o 
processo foi arquivado, depois de uma 
década de sua autuação4. 

Ci te -se ,  a inda ,  o  processo 
nº 42478/05, por meio do qual 
representação do MPC/DF defendeu 
que o TCDF deveria aplicar pena 
de inabilitação a um Secretário de 
Governo e Parlamentar, condenado 
pelo TCU e TCDF, de molde a impedir 

ANO
MULTAS DÉBITOS

TOTAL
NÃO 

QUITADAS QUITADAS
NÃO 

QUITADOS QUITADOS
VALOR VALOR VALOR VALOR

2004 78.609,28 10.127,00 350.597,22 0,00 439.333,50
2005 38.462,65 14.358,00 174.501,46 14.983,66 242.305,77
2006 28.926,80 10.387,60 368.893,02 2.738,00 410.945,42
2007 69.031,00 23.000,00 451.780,51 2.376,97 546.188,48
2008 120.436,63 5.500,00 751.277,77 0,00 877.214,40

TOTAL 2.515.987,57
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em 08/10/2008, a Representação nº 
37/2008, ainda não votada, como que 
espera que o quanto antes, o TCDF 
normatize os claros que o impedem 
de utilizar, em favor do patrimônio 
público, tão importante instrumento 
processual.

Como esse, há, ainda, outros 
exemplos e que serão aqui citados 
porque podem servir de alerta. 

O primeiro10 representa uma 
auditoria, cujos trabalhos apontavam 
prejuízos que somavam muitos milhões 
de reais. Nesse processo, o MPC/DF 
observou que os autos aguardavam 
a oitiva dos implicados por seis 
meses. Alguns desses eram agentes 
públicos que exerciam seus cargos em 
endereços que estavam localizados ao 
lado do Tribunal. No entanto, ofícios 
notificatórios eram postados para suas 
residências e ARs, devolvidos, sem 
resposta. Incompreensivelmente, se 
aguardava, renovando tais atos. Esse 
o motivo pelo qual, então, o Parquet 
requereu a alteração da Portaria nº 

118/02, para autorizar a citação no 
domicílio do servidor, que é o local de 
trabalho. Felizmente, em 14/07/07 foi 
editada a Portaria nº 157/0711.

Foi oferecida, ainda, a Representação 
nº. 15/07, para demonstrar que o TCDF 
não poderia continuar adotando o 
rito praticado de levar para instrução 
do corpo técnico meros pedidos de 
prorrogação de prazo, embargos de 
declaração e até medidas cautelares! 
Isso retardava demais o julgamento. Às 
vezes, o pedido de prorrogação, efetuado 
pelo interessado, seguia para “análise” 
da Inspetoria e chegava ao gabinete do 
relator para decisão, quando o prazo 
proposto havia esgotado. Tais situações 
não se repetirão mais, tendo sido 
expedida, ainda, a Portaria 27/2009, 
determinando que, pelo menos, as 
cautelares devem ser despachadas 
imediatamente pelo Relator, que terá 
o dever de decidi-las ou enviá-las ao 
corpo técnico, para instrução.

O MPC/DF defende também que 
representações e denúncias deveriam 

ser distribuídas imediatamente ao 
relator, para que de fato presidisse a 
instrução do feito, mandando ouvir o 
gestor, por exemplo. Diversamente, no 
entanto, a representação ou a denúncia 
autuadas ficam em compasso de 
espera, aguardando o momento para 
serem instruídas e, no final, muitas 
vezes, a proposta é de mera oitiva, 
que já poderia ter sido adotada desde 
o despacho inaugural, como fazem 
os juízes cotidianamente no Poder 
Judiciário, com o ordinário “Cite-se”.

De igual modo, no entender 
ministerial, as auditorias, uma vez 
deflagradas, deveriam ser distribuídas 
a relator, para que, em contato com o 
Corpo Técnico, pudesse acompanhar 
de perto o andamento dos trabalhos12. 
Não apenas isso, mas todo e qualquer 
documento relacionado com o processo, 
envolvendo petição, por exemplo, 
deveria ser, também, imediatamente 
concluso ao relator, para evitar o que 
ocorreu, por exemplo, nos autos nº 
625/02. Nesses, o TCDF determinara 

nos termos do Acórdão nº. 848/2004 – Plenário:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes ao Projeto de Resolução que dispõe sobre a elaboração e a expedição de comunicações 
processuais emitidas pelo Tribunal de Contas da União.
Considerando a necessidade de atribuir maior agilidade e efetividade à aplicação de penalidades impostas pelo Tribunal, na esteira do 
entendimento firmado na Decisão nº 674/95 - Plenário - TCU.
Considerando também a necessidade de padronizar e uniformizar procedimentos relativos às comunicações processuais previstas no art. 22 
da Lei nº 8.443, de 1992, e outras comunicações expedidas pelo Tribunal, dando-lhes maior celeridade e clareza, sem prejuízo das garantias 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. aprovar o Projeto de Resolução que dispõe sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal de 
Contas da União, anexo a este Acórdão;
9.2. considerar prejudicados - em razão da superveniência do novo Regimento Interno aprovado pela Resolução TCU nº 155, de 
4/12/2002 - os anteprojetos que tratam da alteração da Resolução TCU nº 41, de 8/11/1995, que dispõe sobre os procedimentos para 
cobrança executiva de débitos e multas imputados pelo Tribunal, e da modificação da Resolução TCU nº 36, de 30/8/1995, que cuida 
dos procedimentos sobre o exercício da ampla defesa no âmbito do TCU, bem como o anteprojeto que trata da edição de resolução 
para regulamentar a decretação da indisponibilidade de bens dos responsáveis;

Verifica-se, pois, que na Corte de Contas federal, entendeu-se ser desnecessária a edição de normativo para regulamentar a decretação da 
indisponibilidade de bens dos responsáveis, sendo suficiente o disposto no art. 274 do Regimento Interno daquela Corte, que assim dispõe:

“Art. 274. Nas mesmas circunstâncias do artigo anterior, poderá o Plenário, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 270 e 275, decretar, 
por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o 
ressarcimento dos danos em apuração, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei nº 8.443, de 1992.”

Ou seja, o transcrito artigo é o mesmo que contém a Lei Orgânica do DF, igualmente referenciada acima. Por seu turno, no Regimento Interno 
do TCDF não há semelhante dispositivo.
(...)
Nesse contexto, verifica-se, ainda, que o TCU aplica a pena e no bojo da decisão determina a adoção das medidas cabíveis. São inúmeras as 
decisões nesse sentido, ora acostadas, para evitar transcrições demasiadas.
Acórdão 457/2002 – Plenário (Processo 425.022/1996-0)
(…)
Processo 017.777/2000-0 - Obras de construção do edifício sede do TRT 2ª Região SP.
(…)”
100 Processo 19930/05.
111 “Art. 3º Os expedientes de audiência, citação, cientificação ou notificação serão entregues aos respectivos destinatários, em seus locais de 
trabalho ou em suas residências, pela Seção de Protocolo e Arquivo, em conformidade com o disposto no art. 27, § 5º, III, do Regulamento dos 
Serviços Auxiliares, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 127, de 29 de março de 2001, e no art. 12, § 2º, da Resolução nº 118, de 2 
de maio de 2000.”
12 No entanto, devem ser  sopesados trechos do Voto Condutor da Decisão 80/2007, em sentido contrário:
“16. Ao ensejo, manifesto, desde logo, discordância quanto às sugestões do Ministério Público, concernentes à prévia designação de relator para 
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a glosa de valor relativo a pagamento 
indevido em obra pública e, por duas 
vezes, o jurisdicionado peticionou 
informando que, não obstante a decisão, 
aditaria o contrato em mais R$ 2 
milhões. Somente após um ano, os autos 
foram, com os ofícios, encaminhados 
ao relator do processo13.

Em outro  caso ,  o  MPC/DF 
questionou, por meio da Representação 
nº 17/2007-CF, a abertura da fase 
de oitiva, que não contribui para a 
agilidade processual, ao mesmo tempo 
em que a sua eliminação em nada 
prejudica o interessado. 

Com efeito, segundo a proposta, 
o TCDF, toda a vez que houvesse 
a conclusão de uma auditoria, 
deveria decidir incontinenti sobre os 
achados14, e, não, nesse momento, 
permitir a oportunidade de defesa 
ao jurisdicionado, pois essa deverá 
ser praticada, oportunamente, em 
autos de Tomada de Contas Especial 
(TCE), caso instaurada, ou em razão 
de julgamento de contas, inclusive 

recursos procrastinatórios possíveis17, 
o responsável é ouvido, perante a 
comissão de TCE, e, quando o processo 
retorna para o TCDF, após muitos 
anos passados, a citação é renovada. 
Caso não tivesse ocorrido a alteração 
regimental, o responsável seria ouvido 
pelo menos três vezes sobre o mesmo 
fato! Não é possível deixar de criticar 
um sistema como esse. 

O que os Tribunais de Contas não 
podem ignorar, ainda, é que a demora 
no julgamento de uma TCE torna tais 
Casas co-responsáveis pela eventual 
frustração do órgão executivo na sua 
função de buscar o ressarcimento do 
patrimônio público. 

Nesse sentido, alguma reflexão 
deve ser feita com relação aos 
frequentes deferimentos de pedidos 
de prorrogações de prazo, em Tomadas 
de Contas Especiais. É lamentável 
verificar o descompasso entre a lei18 
e os fatos. Prorrogar prazos sem justa 
causa, na prática, é atitude que consiste 
em jogar o processo para as calendas, 

cada processo de auditoria, objetivando a discussão do respectivo plano. 
17. Os motivos relacionados pela CICE, à fl. 36, convenceram-me da inadequação da medida: sobrecarga nos Gabinetes dos Relatores, vez que 
estaria criando mais um nível de controle, o que poderá resultar em atrasos no cronograma proposto; comprometimento das demais atividades 
afetas à Divisão de Auditoria, visto que atualmente as equipes encarregadas pelas fiscalizações cumprem, paralelamente, a missão de desincumbir-
se da instrução de outros processos, a exemplo dos autos objeto de diligências, defesas, audiências, recursos, inspeções, etc; enfraquecimento 
dos métodos e procedimentos de auditoria, em especial, no tocante à definição do escopo e da amostra, mediante possível inclusão de matérias 
pontuais e específicas, alheias à materialidade/relevância ou a critérios estatísticos.”
13 Os autos, com sete anos de tramitação, aproximadamente, seguem em fase de análise de recurso desde agosto de 2007 (Decisão 3917/07).
14 LODF
Art. 41. ………………………………………………………………
§ 2º O Tribunal comunicará às autoridades competentes o resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das 
impropriedades e faltas identificadas.
15 O processo se encontra sem decisão definitiva, em razão de recente pedido de vista: Decisão 1512/2009, de 19/03/2009. O MPC/DF, por meio 
do Parecer 1431/08-DA, entendeu que os esclarecimentos prestados foram insuficientes e sugeriu a audiência dos responsáveis e a instauração 
de TCE.
16 eR 23/08.
Art. 1º O § 4º do art. 2º da Emenda Regimental nº 1, de 2 de julho de 1998, passa a vigorar com seguinte redação: 
“Art.2º ................................................................................................................................. 
§ 4º No exercício da fiscalização de que tratam os arts. 111 a 129 do Regimento Interno, no que couber, se configurada a ocorrência de desfalque, 
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, desde que identificados o valor do dano e os responsáveis, o Tribunal 
ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial, determinando citação dos responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentarem defesa ou recolherem a quantia devida. 
eR 4/99 (Anterior)
Art. 2º .................................................................................................................................
§ 4º No exercício da fiscalização de que tratam os arts. 111 a 129 do Regimento Interno, no que couber, se configurada a ocorrência de desfalque, 
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal:
a) determinará a audiência do responsável para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar razões de justificativa;
b) não elidido o fundamento da impugnação e identificado o valor do dano, ordenará a conversão do processo em tomada de contas especial.
17 Atualmente, o RI veda recurso de decisão que determinou a instauração de TCE, artigo 188, § 4º:
§ 4º Não cabe recurso de decisão que converta processo em tomada de contas especial ou determine sua instauração, nem da que determine a 
realização de citação, audiência, diligência, inspeção ou auditoria. EMENDA REGIMENTAL Nº 22, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007
18 Resolução TCDF 102/98:
Art. 1º.................................................................................................................................
§ 7º O ato de instauração da tomada de contas especial, de que tratam os §§ 4º, 5º e 6º, deve ser comunicado ao Tribunal, no prazo de 05 (cinco) 
dias, com as seguintes informações:
(…)

para aposição de qualquer sanção 
ou multa. Como paradigma, foram 
citados os autos nºs 1250/04, nos quais 
importante auditoria se perdeu no 
tempo. Para se ter uma idéia, o relatório 
foi enviado três vezes ao gestor, que 
pediu sucessivas prorrogações de 
prazo para sua manifestação15. No 
entanto, a proposta ministerial não 
foi aceita.

Melhor sorte, contudo, obteve o 
Parquet, em relação às conversões dos 
autos em TCE, tendo sido alterado 
o Regimento Interno, por força da 
Emenda Regimental 23/200816. 

Como se sabe, fatos gravíssimos, 
denunciados ao TCDF, são apurados e, 
se afinal, se chega à conclusão de que há 
prejuízo, é determinada a conversão em 
Tomada de Contas Especial. No entanto, 
criava-se um procedimento prévio de 
oitiva, ainda nessa fase. É claro que 
isso retardava demais a tramitação 
dos autos, desnecessariamente. É 
que, mesmo assim, após decisão 
hercúlea nesse sentido, com todos os 
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Art. 8º As tomadas de contas especiais devem ser remetidas aos órgãos centrais dos Sistemas de Controle Interno dos Poderes Legislativo e 
Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua instauração. 
Art. 9º Os órgãos referidos no artigo anterior têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para adotar as seguintes medidas de sua competência: 
Art. 10. Os órgãos centrais dos Sistemas de Controle Interno poderão, preliminarmente, baixar em diligência o processo de tomada de contas 
especial que contenha falhas ou irregularidades, fixando prazo não superior a 20 (vinte) dias com o fito de saneá-las, comunicando o fato 
imediatamente ao Tribunal, para conhecimento. 
Parágrafo único. O prazo estipulado no caput do artigo anterior fica suspenso pelo período concedido para cumprimento da diligência. 
Art. 11. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou o Secretário de Estado supervisor da área deve remeter a tomada de contas 
especial ao Tribunal de Contas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do processo. 

enfim, contribuindo para o aumento 
da impunidade.

Por isso, o MPC/DF sugeriu que 
o TCDF fizesse um estudo em que 
mapeasse nos últimos cinco anos, e 
ano a ano, respectivamente, como 
se deu o andamento das TCEs que 
julgou. Quantas TCEs foram abertas ou 
chegaram ao TCDF em um exercício? 
Quantas delas foram concluídas no 
mesmo ano? Quantas prorrogações de 
prazo têm ocorrido? O estudo, objeto 
do processo 11126/08, ainda não foi 
concluído. 

Seja como for, verifica-se, com 
alegria, que essa preocupação dramática 
do MPC/DF, revelada em 25/06/2007, é 
tema também da recente 1ª. Reunião 
do Fórum Rede de Controle. A idéia 
é questionar como dar celeridade e 
eficácia ao procedimento de Tomada 
de Contas Especial.

Mas não apenas as prorrogações 
de prazo indiscriminadas representam 

um grande disfarce ao controle real 
desejado. Do mesmo lado, caminhando 
juntos, estão os sobrestamentos de 
autos e as decisões que mandam 
apensar processos uns  aos outros, 
adiando indefinidamente uma justa 
decisão. 

A ninguém é dado ignorar a 
independência de instâncias e muito 
menos que ações populares ou civis 
podem demorar pelo menos uma 
década para atingirem o trânsito 
em julgado. Assim, quando são 
sobrestados processos nas Cortes de 
Contas, condicionados ao julgamento 
definitivo dessas ações, na prática, 
o que ocorre é a inviabilização do 
controle, pois, após tanto tempo, é 
impossível recuperar o patrimônio 
público ou sancionar o responsável 
a contento. O sobrestamento, como 
regra, está tornando-se uma praga 
que inviabiliza e torna inoperante o 
controle. 

Outra questão relevantíssima 
é o intercâmbio entre os órgãos 
de controle: intercâmbio real! De 
nada adianta as Cortes de Contas 
assinarem Termos de Cooperação com 
os Ministérios Públicos (MPs), se isso 
não for para valer. Assinar o termo de 
cooperação apenas e deixar de enviar 
ou selecionar o que enviar ao MP, que 
atua no Poder Judiciário, são atitudes 
não só lamentáveis como ilícitas e que 
podem expor o agente às sanções da 
lei de improbidade e criminais.

Recordo o processo nº 5959/95, em 
que um cidadão denunciou gravíssima 
ocorrência de superfaturamento em 
uma operação de recapeamento das 
vias públicas, à época, chamada 
de “Tapa-Buracos”. O processo só 
foi julgado quando a prescrição 
da pretensão punitiva já havia se 
consumado. Não tardou a que o 
MPDFT questionasse à Corregedoria do 
TCDF de quem foi a responsabilidade 

O 
sobrestamento, 

como regra, 
está tornando-
se uma praga 
que inviabiliza 

e torna 
inoperante o 

controle.

“

”
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19 Decisão 6/2006 -Sessão Extraordinária Administrativa nº 493 de 02/02/2006.
O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a orientação deduzida pelo Ministério Público de Contas, decidiu: I - 
firmar entendimento no sentido de que o momento adequado para o envio de documentos que apontem a existência de indícios de atos tipificados 
como crime comum ou de responsabilidade, ou de improbidade administrativa, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a outros 
órgãos e instituições é o do conhecimento da documentação pelo Plenário; II - autorizar o arquivamento dos autos. Vencido o Conselheiro JACOBY 
FERNANDES, nos termos de sua Declaração de Voto apresentada, em conformidade com o art. 71 do RI/TCDF, que será publicada, juntamente 
com o Relatório/Voto do Relator, em anexo à ata.
20 Apesar disso, nem sempre a decisão é cumprida. Vide as seguintes decisões: Decisão 967/07, processo 28267/07, que tratou de TCE na Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal para apurar responsabilidade por possíveis prejuízos causados ao erário, nos repasses de recursos 
efetuados em Federações Esportivas. Na Sessão Ordinária de 8/3/07 houve empate na votação do seguinte adendo ao voto da Relatora, Conselheira 
ANILCÉIA MACHADO, proposto pelo Conselheiro RENATO RAINHA: “autorize o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, em razão de indícios de crime contra a Administração Pública”. O Conselheiro JORGE CAETANO e o Conselheiro-
Substituto PAIVA MARTINS acompanharam o voto da Relatora, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. O Conselheiro RONALDO COSTA COUTO 
e a Conselheira MARLI VINHADELI seguiram o voto da Relatora, com o referido adendo. O Presidente desempatou com a relatora. Vide, ainda, 
Decisão 6803/07, processo 609/01, que tratou de inspeção na Terracap, para esclarecer fatos relacionados com a desapropriação do Lote 05 do 
Setor de Postos e Motéis. Votaram contra o encaminhamento de cópias ao MPDFT, os conselheiros JORGE CAETANO, MANOEL DE ANDRADE e 
ANILCÉIA MACHADO. Votou a favor o conselheiro RONALDO COSTA COUTO. Ausentes a Conselheira MARLI VINHADELI e o Auditor PAIVA 
MARTINS. Impedido o Conselheiro RENATO RAINHA.
21 Convites n°s 010/2008, 011/2008, 012/2008, 013/2008, 014/2008, 015/2008, 016/2008, 017/2008, 018/2008, 019/2008, 020/2008, 021/2008, 
022/2008 e 023/2008.

pelo fato de o processo só haver 
sido enviado ao MP local quando já 
não era mais possível instaurar-se a 
competente ação penal. Em resposta, 
a Corte expediu a Decisão 6/2006 - 
Adm19 e passou a defender que, diante 
da presença de indícios, os autos 
devem ser remetidos, imediatamente, 
ao MPDFT, e, não, apenas, após a fase 
de oitiva e decisão. De fato, a remessa, 
desde o início, em nada prejudicará o 
envolvido, já que o órgão ministerial 
tem responsabilidade e assume o 
ônus, não sendo crível imaginar 
que o Parquet ajuizaria qualquer 
ação temerária. Ou seja, a maior 
preocupação da Corte deve ser com o 
ordenamento jurídico, não podendo 
contribuir  para que a demora 
prejudique a apuração devida20.

Em razão de fatos como esses é 
que cada vez mais emerge, em um 
cenário em que se pretende realmente 
o combate à corrupção, a cooperação 
real e participativa entre todos os 
órgãos de controle. 

Há muito tempo, o MPC/DF, o 
MPDFT, o MPT e o MPF trabalham em 
parceria na Capital. Documentos são 
requisitados, de forma conjunta ou 
isolada, mas sempre compartilhada, 
com o fim de instruir autos de 
processo, vitais para a apuração da 
verdade. No entanto, muitas vezes, ao 
invés de essa prática ser enaltecida, 
costuma ser combatida, em menoscabo 
aos valores constitucionais. 

Requisições do MPC/DF com 

vistas à obtenção de documentos 
para firmar juízo de valor acerca das 
Representações que pretende ofertar 
ou para juntar peças aos processos na 
Corte, instruindo representações já 
ofertadas, pareceres ou recursos, não 
são apenas desejáveis, são devidas. Há 
uma incontável relação de processos 
que foram julgados em tempo recorde 
após o Parquet haver enviado ao 
Tribunal de Contas do DF cópia de 
documentos vitais para a conclusão 
do processo. 

Um exemplo recente do sucesso, 
que é a parceria entre os MPs, 
exemplifica bem o que ocorre na 
Capital. O MPC/DF recebeu denúncia 
de que vários convites estavam sendo 
“montados” em uma determinada 
Administração Regional do DF. Dias 
após, ofereceu representação ao 
TCDF, sem descurar de tecer análise 
exaustiva, trazendo indícios fortes 
da procedência da denúncia. Sem 
resposta à cautelar pleiteada, o 
MPDFT, com dois Promotores, visitou 
o local e lá flagrou os processos 
sendo realmente forjados, para dar 
aparência de realidade às licitações 
ocorridas. Aproximadamente 15 dias 
após à denúncia, mais precisamente, 
no dia 23/01/2009, os convites21 foram 
anulados no DODF, no valor total de 
R$ 2.049.630,13. Em 17/02/2009 a 
cautelar pleiteada iria ser deferida 
pelo TCDF, para determinar à 
jurisdicionada que se abstivesse 
de realizar quaisquer pagamentos, 

caso ainda pendentes, relativos aos 
procedimentos licitatórios anulados 
pela Jurisdicionada.

Além desse caso, há muitos 
outros exemplos no DF em todas as 
áreas, inclusive na área da saúde, 
extremamente relevantes para tornar 
ágil o controle. Como representante 
do MPC/DF, compareci a termos de 
depoimento e inspeções com colegas 
da Promotoria de Defesa da Saúde 
para, após, encaminhar ao TCDF 
todos os elementos necessários à 
completa apuração dos fatos. O MPC/
DF também subscreve inúmeras 
recomendações aos gestores distritais. 
São medidas que muitas vezes evitam 
o oferecimento de representações à 
Corte, “desafogando” o controle. Tais 
medidas cooperativas são salutares e 
atendem à eficiência administrativa.

Como o STF já declarou, por meio 
da Adin nº 160 – TO, aos membros 
dos MPCs é garantida total autonomia 
funcional, para se manifestarem, 
perante todos os Poderes de Estado, a 
começar, também, pela Corte na qual 
oficiam. Em situação semelhante está 
o julgamento da ADIN 328-3. 

Segundo o artigo 85 da Lei 
Orgânica do DF, confere-se ao MPC/
DF a atribuição de guarda da lei e fiel 
fiscal de sua execução, atuando com 
independência funcional. Nada mais 
precisa ser dito a respeito. Como é 
possível guardar a lei e ser fiel fiscal 
de sua execução sem os meios que 
possam garantir tais fins?
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Além dos  Procuradores  do 
Ministério Público de Contas, também 
analistas de controle externo têm 
o direito de ver preservada sua 
independência e não devem relutar 
em denunciar práticas que podem, 
pretendem suplantar ou mitigar a 
análise isenta de autos de processo. 
Como afirma Villoria Mendieta, os 
valores são a alma da Constituição. 
Assim, “Los funcionarios deben 
guiarse por la Constitución y no dudar 
en enfrentarse con el político si éste 
actúa de forma contraria a los valores 
constitucionales; los empleados se 
convierten, en la obra de Rohr, en una 
especie de Senado permanente, que 
hace real la Constitución”22.

S e g u n d o  o  m e s m o  a u t o r, 
os cidadãos necessitam crer que 
têm poder político e social, que 
podem influenciar nas decisões que 
lhes afetam. E  isso começa pelo 
próprio lugar de trabalho, no qual 
o cidadão emprega uma grande 
parte de seu tempo e energia e onde 
observa comportamentos sociais 
respeitosos ou não para com os 
valores democráticos.

Outra questão correlata é a 
chamada transparência, que todos 
parecem repetir em coro, mais por 
ser “politicamente correto” e, menos, 
porque se trata de um princípio 
constitucional a seguir. 

Como se sabe, até hoje, várias Leis 
Orgânicas de Tribunais de Contas 
e Regimentos Internos permitem a 
existência de processos sigilosos23 
com base em critérios que não 
guardam qualquer correspondência 
com o texto constitucional, segundo 
o qual todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

Ora, tudo o que tem a ver com 
verbas públicas tem que ser público, 
até porque, pública é a Administração. 
Somente desse modo o controle, de 
fato, abre-se à sociedade.

Não fosse isso, percebe-se a 
dificuldade que o cidadão tem ao 
consultar peças processuais em 
sites. É comum a queixa dos usuários 
ao fato de que pareceres técnicos 

das Inspetorias ou do MPC não se 
encontram disponibilizados, bem 
assim, atos administrativos das Cortes 
de Contas, como suas licitações e 
contratos, por exemplo24. 

Semelhante situação ocorria 
no GDF, tanto que a PRODEP/
MPDFT e o MPC/DF iriam expedir 
recomendação25 no sentido de ser 
franqueada a publicidade de editais, 
sem a necessidade de que antes fosse 
feito pré-cadastramento, situação a 
nosso ver ofensiva ao princípio da 
publicidade. Tais exigências acabam 
sendo uma barreira impeditiva para 
que os cidadãos possam tomar parte 
dos assuntos que envolvem a res 
pública.

Além de a publicidade ser um 
princípio constitucional, artigo 37, 
caput, constitui ato de improbidade 
administrativa, nos termos do artigo 
11, IV da Lei 8429/92, a negativa de 
publicidade aos atos oficiais. Não é 
por outro motivo que a Lei 11050/02 
obriga a divulgação dos editais de 
Pregão, de forma ampla, inclusive 
à disposição de qualquer cidadão 
para consulta (artigo 4º), vedando, 
expressamente, a aquisição do edital 
pelos licitantes como condição para 
participação no certame (artigo 5º). 
Por outro lado, como se sabe, não 
haverá licitação sigilosa, sendo 
públicos e acessíveis ao público todos 
os atos de seu procedimento, nos 
termos do artigo 3º, parágrafo 3º da 
Lei 8666/93. 

Assim sendo, a Lei Geral de 
Licitações não condiciona o acesso 
aos editais de licitação ao pré-
cadastramento narrado, mas, ao 
contrário, prevê o acesso do texto 
integral e de todas as informações sobre 
a licitação a quaisquer interessados 
(artigos 21, 40 e outros).

22 Villoria Mendieta, op. cit., p. 31. 
23 LOTCDF
Art. 54. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva 
sobre a matéria. 
§ 1º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia.
24 De fato, para serem consultadas as licitações do TCDF, é necessário um preenchimento de um cadastro, por meio de uma “empresa”. Tal fato 
levou o MPC/DF a solicitar ao TCDF a mudança desse procedimento, Representação nº 02/2009 – Conjunta, de molde a adotar, por exemplo, o 
sistema informatizado do TCU, que é amplamente transparente.
25 Não foi necessário. O GDF alterou essa sistemática.

A união dos 
órgãos de 
controle, 

para além da 
retórica e dos 

pomposos 
atos, pactos 

e termos, 
precisa ser 
sentida na 

prática.

“

”
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Os dados coligidos permitem 
concluir que a atuação do 
controle externo, na Capital, 

em comparação ao orçamento 
recebido, para fazer frente à missão 
fiscalizadora, precisa ser repensada26. 
Basta comparar os prejuízos evitados, 
em 2008, com o  orçamento da Corte 
de Contas local. Correlatamente, 
devem ser lidos os valores que foram 
remetidos à cobrança executiva e os 
valores dos prejuízos e multas a serem 
ressarcidos, bem assim os que foram 
quitados.

Nesse contexto, é justo dizer que 
o gasto com a estrutura fiscalizatória 
foi bastante superior aos benefícios 
vertidos e mensurados com essa 
mesma fiscalização27.

No entanto, tais dados, longe 
do desestímulo, devem animar o 
cidadão a requerer mais e mais do 
controle externo, cujo potencial 
é enorme, se levado em conta o 
Texto Constitucional, estabelecendo 
competências, poderes e deveres. 
Além disso, atraem a responsabilidade 
de todos os servidores, membros do 
MPC28, Conselheiros e Auditores, os 
quais se tornam devedores de um 
controle ágil, eficiente e eficaz.

Como se vê, muito há por fazer 
em busca do tão almejado combate 
à corrupção. 

Para começar, é importantíssimo 
definir questões básicas em relação 
ao iter processual, nas Cortes de 
Contas, preocupação que deve surgir 
desde o nascimento do processo, até 
o desenvolvimento de todas as suas 
fases. 

Outra necessária reflexão deve 
ser a busca real pela transparência, 
eficiência e agilidade processual.

A união dos órgãos de controle, 
para além da retórica e dos pomposos 
atos, pactos e termos, precisa ser 
sentida na prática.

Somos todos órgãos de controle 
parceiros. E acima de tudo, somos, 
sim, agentes públicos regiamente 
remunerados, se comparados à 
imensa maioria da população, que 
vive em condições inimagináveis, 
abaixo da linha da pobreza29. 

Desse modo, não é possível fechar 
os olhos ao que passa ao redor:

“(...) la opción moral del empleado 
público, en ese contexto de desigualdad, 
debe distar mucho de ser meramente 
pasiva. Por el contrario, la búsqueda 
de la equidad social en el nivel de 

implantación de los programas, la 
lucha por la adaptación normativa a 
los intereses de la comunidad, deben 
ser guías de su conducta. Cuanto 
mayor es la desigualdad, mayor debe 
ser la implicación de los empleados 
públicos en la reparación del desastre 
moral y social que ella implica30”.

Ou, ainda, 
“(...) la misión del empleado 

público es luchar por la realización 
de los derechos humanos en la vida 
real, en última instancia, por hacer 
que cada ser humano como ser dotado 
de competencia comunicativa, sea 
reconocido como interlocutor válido 
en la configuración de la sociedad en 
la que le tocó vivir”31.

Dessa forma, tornamo-nos todos, 
cúmplices, legal e moralmente, 
pelo que está ocorrendo, pois 
devemos todos, uns aos outros, 
responsabilidades, inclusive, a 
social.

Sim, senhores, nesse contexto, o 
controle externo tem muito que ver 
com a corrupção que aí está. E se 
omisso for, em português claro, fará, 
também, parte dela. E não é certamente 
isso o que defendemos e queremos 
para as nossas instituições.

3. COnClUSãO

26 “Los valores demuestran éxito cuando permiten a la organización cumplir sus objetivos, consiguen que ésta satisfaga las expectativas de los usuarios 
de sus servicios, generan un clima interno satisfactorio y cooperativo, y permiten a la institución obtener los recursos presupuestarios que necesita 
para llevar adelante su misión. (…) el éxito primario consiste en que la organización respete los procesos, creencias y valores constitucionales y, 
por ello, los valores de la organización deben ser útiles también a tal efecto” (VILLORIA MENDIETA, op. cit., p. 124).
27 E, apesar desse orçamento, até hoje o TCDF não conseguiu implantar auditorias de obras públicas. Representação do MPC/DF a esse respeito 
data de 26/11/2003. Em 15/07/2005, ofício nº 77/2005-CF noticiava que os técnicos da Corte não dispunham de ferramentas mínimas como o 
software Autocad e acesso ao SINAPI. Somente depois, em abril/2008, é que foi franqueado esse importante mecanismo de trabalho. O SISOBRAS 
felizmente foi licitado, em maio/2007, mas até agora está em experimentação. Espera-se que o quanto antes a Corte possa apresentar à sociedade 
trabalhos relevantes nessa área, repetindo boas práticas que já existem em vários Estados da Federação, há quase uma década. Além disso, o 
TCDF não tem acesso ao COAF. Constituído em 25/08/2005 processo a respeito, o TCDF ainda não conseguiu deslanchar essa importantíssima 
ferramenta de controle.
28 No 1º Planejamento Estratégico do MPC/DF foi demonstrado que a maciça maioria dos processos, nos quais se manifesta o Parquet, ainda é do 
tipo padrão, envolvendo análise de concessões, na área de pessoal. Por isso, cresce a demanda por assuntos de interesses vitais à sociedade, no 
controle dos gastos públicos. Daí a conclusão de que há fôlego para que a Instituição atue com estratégias precisas, inclusive de colaboração e 
cooperação com outras organizações, no combate efetivo e real à corrupção.
29 “Los altos niveles de desigualdad económica y pobreza, la baja educación y deficiente sanidad son factores que afectan al desarrollo de la 
corrupción y que facilitan modelos clientelistas en el sistema político” (VILLORIA MENDIETA, op. cit., p. 101). Por isso, o autor defende que 
a desigualdade econômica é um fator chave da corrupção. Os países com grande desigualdade se encontram com atores que usam seu poder 
econômico para influenciar as políticas e programas públicos em seu favor.
30 Ibídem, p. 110.
31 Ibidem, p. 131
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“O ladrão que furta para 
comer não vai, nem leva, ao 
inferno; os que não só vão, mas 
levam, de que eu trato, são 
outros ladrões, de maior calibre 
e de mais alta esfera, os quais, 
debaixo do mesmo nome e do 
mesmo predicamento, distingue 
muito bem S. Basílio Magno: não 
só são ladrões, diz o santo, os 
que cortam bolsas ou espreitam 
os que se vão banhar, para lhes 
colher a roupa: os ladrões que 
mais  própria e  dignamente 
merecem este título são aqueles 
a quem os reis encomendam os 
exércitos legiões, ou o governo das 
províncias, ou a administração 
das cidades, os quais, já com 
manha, já com força, roubam e 
despojam os povos”.

texto do Padre Antônio 
Vieira, extraído do “Sermão 
do Bom Ladrão”, escrito no 

século XVII e aqui utilizado como 
alongada epígrafe, ilustra muitos 
trabalhos sobre a corrupção em 
nosso país, mas vale repeti-lo, 
por sua permanente atualidade e 
pela beleza do estilo que revela a 
ancestral miséria dos hábitos de 

Omissão como praxe, 
ação como exceção

Francisco Domingues Lopes
Subprocurador-chefe da Procuradoria Especial 

Para o Procurador Francisco Domingues Lopes, 
do TCMRJ, não é por falta de lei que o controle 
popular praticamente não existe entre nós. Como 
no Brasil a corrupção e a fraude são centenárias 
e endêmicas, só a mudança de cultura será capaz 
de alterar o desalentador quadro com que nos 
defrontamos.

administrar a coisa pública desde 
os tempos da Colônia.

A antiguidade desse flagelo nos 
conduz a refletir não só sobre as 
suas causas, mas sobretudo sobre 
as razões que nos levam a com ele 
conviver durante séculos, como se 
fosse uma condenação a que não 
se pode escapar, uma incômoda e 
eterna companhia que, para sempre, 
aderiu como craca a nossa alma 
social.

Não se adote uma concepção, 
extremamente redutora, de que 
todos os males que nos afligem 
decorrem da colonização portuguesa 
e, não fosse ela, estaríamos no 
melhor dos mundos, mas é questão 
que não se pode ignorar que nosso 
modelo de Estado se plasmou nas 
ideias que povoavam as cabeças 
dos que armaram as caravelas, dos 
que valentemente as conduziram 
e dos que, em levas posteriores, 
traçaram as linhas estruturais da 
Administração Pública brasileira, 
com a  ines t imáve l  a juda ,  de 
inexcedível capacidade criativa, de 
seus herdeiros e beneficiários. 

O  p a t r i m o n i a l i s m o ,  q u e 
caracterizava o modelo de Estado na 
Metrópole, haveria, necessariamente, 

de transplantar-se, com contornos 
mais selvagens, para a Colônia, que 
nos sonhos e na realidade de seus 
novos habitantes, era o butim a ser 
dividido.

Natural que, em tal quadro, 
o Estado se organizasse de modo 
a possibilitar a seus súditos as 
condições mais favoráveis para 
atingir seus objetivos, com tanta 
eficiência que os interesses de um 
e de outros se entrelaçaram tão 
fortemente que as fronteiras do 
público e do privado ficaram entre 
tênues e inexistentes.

Todas as transformações que se 
operaram nos séculos seguintes, 
mesmo as relevantes do ponto de vista 
histórico, como a Independência, 
a Abolição e a República,  não 
modificaram qualitativamente o 
quadro, que só se agravou, com o 
aprofundamento da desigualdade 
social, tornando o Estado ainda 
mais claramente patrimonialista, 
a serviço dos interesses das elites 
econômicas e burocráticas, que se 
imbricaram de forma harmoniosa 
e produtiva.

Mesmo com a urbanização do país, 
a criação de sindicatos, o crescimento 
dos meios de comunicação e de 

O
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outros elementos que, teoricamente, 
poderiam fortalecer a capacidade 
d e  a  s o c i e d a d e ,  d e  m a n e i r a 
a r t i c u l a d a m e n t e  o rg a n i z a d a , 
ocupar o proscênio do espetáculo, 
permanece ela em estado limítrofe 
do letárgico.

Não que haja perdido a capacidade 
de indignar-se, mas indigna-se 
de maneira anódina, ao atribuir à 
ladroagem de todos os governantes 
e políticos as misérias da pátria, 
agigantando uma generalização que 
leva à paralisia.

Ta l  c o m p o r t a m e n t o  d e i t a 
profundas raízes no terreno, para 
isso fértil, do estado patrimonialista, 
que é, por natureza, excludente da 
participação popular, por clientelista, 
oligárquico e centralizador.

O fato de a força do poder estatal 
ter sido, ao longo dos séculos, capaz 
de fazer e desfazer, de deixar a 
ética longe de seu eixo de ação e 
de manter a impunidade de seus 
agentes conduz a que a sociedade 
conclua pela inutilidade de qualquer 
tentativa de atuação objetiva e 
permaneça a remoer um ódio que 
cada vez mais nela se introjeta.

Tudo isso ocorre num cenário 
que dificulta, no plano institucional 
e social, o desenvolvimento de um 
comportamento mais participativo.

Não existe entre nós um sistema 
partidário respeitável, em que o 
programa de cada agremiação seja 
algo de duradouro e marcante, 
a estimular a identificação dos 
adeptos com a sigla, em que haja 
um vínculo mais permanente entre 
eleito e eleitor, em que, enfim, 
o partido seja efetivamente um 
instrumento da ação cotidiana de 
vigilância do cidadão, e não um 
biombo atrás do qual se abrigam 
os que buscam votos na época das 
eleições.

Te m  e n t r e  n ó s  u m  p a p e l 
reprimido, talvez autorreprimido, 
a denominada sociedade civil , 
entendida como uma rede privada 
de ações educativas e ideológicas, 
com capacidade de fazer face à 
sociedade política ou Estado, “que 

“
”

A corrupção é um fenômeno 
humano universal e sobrevive 

mesmo em nações de cultura a ela 
visceralmente avessas.
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corresponde à função de hegemonia 
que o grupo dirigente exerce sobre 
o conjunto social”, no dizer de 
Gramsci.

Claro está que não é desprezível 
a  forma como se  assegura ta l 
hegemonia, tornando-se necessária 
a imposição de matizes, a fim  de 
relativizar-se essa concepção, para 
que não nos encerremos numa visão 
maniqueísta, porque, na verdade, 
nem tudo que compõe a sociedade 
civil é bom e nem tudo que pertence 
à sociedade política é mau.

O regime mil i tar,  para  dar 
existência à teoria da segurança 
nacional, suprimiu de forma drástica 
as liberdades democráticas, havendo 
conseguido imobilizar a ação das 
entidades da sociedade civil, que, 
na verdade, submergiu diante da 
maré totalitária, que era a forma de 
expressar-se da sociedade política 
de então.

Tudo  o  que  se  passava  na 
Administração Pública, sempre em 
nome da segurança nacional, estava 
coberto por um manto de segredo, 
que tornava invisível, para os olhos 
do conjunto dos cidadãos, o que 
ocorria no interior do aparelho de 
estado.

A redemocratização do país, 
resul tante  da  v i tór ia  de  uma 
f rente  democrát ica ,  composta 
por integrantes dos mais diversos 
matizes políticos, convencidos 
todos da necessidade de isolar e 
derrotar a ditadura e de substituí-la 
por um regime que restabelecesse as 
liberdades fundamentais, no bojo 
de um processo que contou com 
ampla participação popular, foi 
circunstância de extrema relevância, 
por si só, na injeção de alento na até 
então combalida sociedade civil.

A Constituição que emergiu 
do processo de redemocratização 
tratou de outorgar à sociedade 
civil e ao cidadão comum o direito 
a ferramentas de controle social 
da administração, como se vê, 
por exemplo, no art. 74, § 2. º, 
que assegura a qualquer cidadão 

a legitimidade para denunciar 
irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas de 
qualquer ente federativo.

No art. 31, § 3º, estatui-se que 
as contas dos municípios ficarão, 
durante sessenta dias, à disposição 
de qualquer contribuinte, que poderá 
questionar-lhes a legitimidade, na 
forma da lei.

No âmbito do Município do Rio 
de Janeiro, sua Lei Orgânica dedica 
dois artigos e oito parágrafos, que 
compõem uma subseção, ao controle 
popular das contas municipais, 
fornecendo, com propriedade e 
precisão, os meios de que dispõe 
o contribuinte carioca para fazer 
valer  o  direi to  assegurado na 
Constituição.

Poder- se - ia  aqui  enumerar 
todos os instrumentos legalmente 
d i spon íve i s  pa ra  o  exe rc í c io 
do controle  social  das  contas 
públicas.

Não é esse,  contudo, nosso 
objetivo, pois não é por falta de lei 
que o controle popular praticamente 
não existe entre nós, em qualquer 
terreno.

O que aturde, na verdade, é a 
existência de um quadro em que 
a omissão é a praxe e a ação, uma 
exceção.

Esse comportamento decorre 
d a s  c i r c u n s t â n c i a s  s o c i a i s  e 
históricas que abordamos linhas 
atrás, que impediram a construção 
de uma cultura de inconformismo 
ativo, e não meramente de ódio 
improfícuo, diante da improbidade 
administrativa, que se dissemina, 
não é punida e, assim, injeta no 
cidadão a certeza de que nada é 
possível fazer.

Como no Brasil a corrupção e a 
fraude são centenárias e endêmicas, 
permeando o tecido social de alto 
a baixo, só a mudança de cultura 
será capaz de alterar o desalentador 
quadro com que nos defrontamos.

A corrupção não será batida 
numa batalha forense. Não será 
extirpada com o estabelecimento de 

uma legislação mais eficaz do que 
a existente. Não será vencida por 
juízes mais ágeis na severa punição 
dos culpados. Não será destruída 
por uma blitzkrieg sem tréguas do 
Ministério Público ou da Polícia 
Federal, sob os holofotes de uma 
mídia investigativa.

O terreno onde essa batalha será 
travada é a sociedade.

Assim, só teremos êxito nessa 
cruzada, se a ela incorporarmos o 
conjunto dos cidadãos, convencidos 
de que fraude e corrupção são 
intoleráveis ,  imbuídos de que 
os valores éticos são a base da 
atividade social e decididos a não 
conviver com as diversas feições da 
improbidade administrativa.

Uma vez que essa batalha não 
se vence numa única geração, a 
campanha deve preocupar-se com 
a formação dos que virão depois 
de nós, sendo feliz exemplo de 
tal preocupação a cartilha em que 
é questionado o que o cidadão 
comum tem a ver com a corrupção, 
editada pelo Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro e 
distribuída a toda a rede de ensino 
municipal.

Caberá aos partidos políticos e às 
entidades da sociedade civil o papel 
de organizar ações de fiscalização, de 
maneira articulada, para estabelecer 
um sistema de controle social que 
capilarmente atue, de forma eficaz, 
no conjunto da Administração em 
todos os níveis da Federação.  
 Não se nutra a pueril ilusão de 
que os homens bons serão capazes 
de erradicar as vilanias dos homens 
maus; a corrupção é um fenômeno 
humano universal  e  sobrevive 
mesmo em nações de cultura a ela 
visceralmente avessas.

Nossa vitória consistirá em 
organizar a sociedade e torná-la a 
principal combatente na luta contra 
a improbidade administrativa, de 
modo a reduzi-la a não mais que 
um ato criminoso, como tantos 
outros que a polícia e os tribunais 
investigam e punem.
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A palavra corrupção deriva do latim 
corruptus que, numa primeira 
acepção, significa quebrado 

em pedaços, e numa segunda acepção, 
apodrecido, pútrido. Por conseguinte, 
o verbo corromper significa tornar 
pútrido, podre. Numa definição ampla, 
corrupção política significa o uso ilegal 
– por parte de governantes, funcionários 
públicos e agentes privados – do poder 
político e financeiro de organismos ou 
agências governamentais com o objetivo 

O Controle Externo 
frente à corrupção

O controle externo deve procurar 
fazer-se presente no cotidiano da 
administração pública, não só como 
órgão fiscalizador, mas também como 
instrumento de prevenção à prática de 
atos que possam resultar em prejuízo 
à sociedade.

Artur Bompet
Técnico de Controle Externo da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento do TCMRJ

de transferir renda pública ou privada de 
maneira criminosa para determinados 
indivíduos ou grupo de indivíduos 
ligados por quaisquer laços de interesse 
comum – como, por exemplo, negócios, 
localidade de moradia, etnia, ou de fé 
religiosa.

Em todas as sociedades humanas 
existem pessoas que agem segundo as 
leis e normas reconhecidas como legais 
do ponto de vista constitucional. Por 
outro lado, também existem pessoas 

1. InTRODUçãO

2. A PReSençA DA CORRUPçãO nA HISTÓRIA BRASIleIRA

que não reconhecem e desrespeitam 
essas leis e normas para obter benefício 
pessoal. Essas pessoas são conhecidas 
sob o nome comum de criminosos. No 
caso da corrupção, tais criminosos – ao 
invés de assassinatos, roubos e furtos – 
utilizam posições de poder estabelecidas 
na estrutura administrativa dos entes 
governamentais para realizar atos ilegais 
contra a sociedade como um todo, em 
prol de si mesmo e de outros poucos.

A história do nosso país tem como 
marca a presença regular, quase 
que monótona, de escândalos 

ligados à corrupção. Especialmente 
nos últimos vinte anos, talvez por um 
maior fortalecimento das instituições 
incumbidas constitucionalmente do 
combate à corrupção, talvez pela maior 
liberdade conquistada pela imprensa 
brasileira no que diz respeito à cobertura 
de tais fatos, e talvez também, deve-se 
admitir, apesar de não agradar àqueles 
que ocuparam ou ocupam os cargos 
de poder neste período, pelo simples 

aumento da incidência desta prática, 
fato é que semanalmente as manchetes 
dos jornais trazem um novo caso de 
corrupção, que rapidamente faz com 
que o último já não mais permaneça em 
nossas memórias.

Desde o século XIX, quando os 
republicanos já acusavam os titulares 
do sistema imperial de corruptos e 
despóticos, até as notícias recentes 
envolvendo vários níveis e instituições 
do governo e da própria sociedade, a 
menção à presença da corrupção no 
sistema político brasileiro sempre foi 

uma frequente. A Primeira República 
e a era Getulio Vargas oram marcadas 
por denúncias de corrupção, tendo 
esta chegado ao fim sob a acusação 
de ter criado um mar de lama no 
Catete. O período de controle do poder 
pelos militares, cujo marco inicial 
revolucionário em 1964 se deu, dentre 
outros motivos, em nome do combate 
às práticas de subversão e corrupção, 
chegou ao fim sob acusações de 
continuísmo destas práticas. O período 
pós-redemocratização também foi repleto 
de escândalos envolvendo agentes do 
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governo e pessoas próximas e eles, 
tendo como expoente o impeachment do 
ex-presidente Fernando Collor de Melo, 
acusado de corrupção, e cuja campanha 
que o levou à eleição teve como um 
dos marcos principais exatamente a 
perseguição àqueles que a praticavam.

Cabe ressaltar uma mudança na 
conotação do termo corrupção no 
âmbito da sociedade brasileira nas 
últimas décadas.

A constatação de que havia 
práticas corruptas no Império levava à 
qualificação única e exclusiva do sistema 
imperial como corrupto, sem qualquer 

individualização das práticas. Ou seja, 
não pesava sobre D. Pedro II qualquer 
acusação pessoal, ninguém o chamava 
de corrupto. Assim também era quando 
os anti-republicanos propalavam a 
contaminação da Velha República pela 
corrupção: os governantes não eram 
taxados de ladrões, mas o sistema era 
definido como podre e responsável 
por todos os desvios supostamente 
praticados.

Esta percepção começa a mudar a 
partir de 1945, com o surgimento da 
União Democrática Nacional (UDN), 
grupo de oposição a Getúlio Vargas, 

que passou a ter como alvo a corrupção 
individualizada, cuja origem era a falta 
de moral dos indivíduos, e não apenas a 
permissividade do sistema de governo. 
Os indivíduos, que então passaram a 
ser chamados de corruptos, serviram 
como justificativa para o golpe de 1964. 
A personificação dos atos de corrupção 
também se fez presente de forma 
relevante na campanha presidencial 
que levou Fernando Collor de Melo ao 
poder, simbolizada pela promessa de 
caça aos marajás, definidos como os 
beneficiários de supersalários pagos 
pelo poder público.

3. O CRIMe De CORRUPçãO nO SISTeMA leGAl BRASIleIRO

4. A CORRUPçãO COMO OBSTÁCUlO AO DeSenVOlVIMenTO eCOnôMICO

Apesar de o conceito de corrupção 
ter um sentido genérico na 
maioria da população brasileira, 

confundindo-se com qualquer ato que 
implique em transgressão a regras morais 
estabelecidas ou não na legislação, o 
ato criminoso titular deste conceito é 
definido de forma objetiva no Código 
Penal Brasileiro.

O Código Penal tipifica, no Capítulo 
I do Título XI da Parte Geral, os Crimes 
Praticados por Funcionário Público 
Contra a Administração em Geral, 
dentre os quais o de corrupção passiva 
(art. 317), que é definido como o ato de 
solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem.

No Capítulo II do mesmo Título, 
o crime de corrupção ativa (art. 333) 
é enquadrado dentro dos Crimes 

Praticados por Particular Contra a 
Administração em Geral, e definido 
como o ato de oferecer ou prometer 
vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício.

Sendo assim, pode-se dizer, 
genericamente, que a ocorrência de 
um crime tipificado como corrupção 
pressupõe a existência de um agente 
corruptor (corrupção ativa) e de 
um agente corrompido (corrupção 
passiva).

Além do Código Penal, outro 
mecanismo legal de controle sobre atos 
de corrupção e a Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei Federal n.º 8.429, 
de 02/06/92), que tipifica e classifica 
tais atos como aqueles que importam 
em enriquecimento ilícito, que causam 
prejuízo ao erário, e que atentam 
contra os princípios da administração 
pública.

No entanto, quando se fala em 

corrupção, a percepção causada na 
sociedade não se restringe àquela 
definia no Código Penal, mas sim em 
uma idéia muito mais ampla, ligada 
aos princípios morais que permeiam 
a sociedade (ou a falta deles), que 
ultrapassa inclusive o limite dos 
negócios estritamente públicos. Por 
exemplo, se um funcionário de alguma 
repartição pública permite que um 
cidadão seja atendido sem entrar na 
fila pelo simples fato de ser seu amigo, 
ainda que tal favor não implique no 
recebimento de nenhuma vantagem, 
não se pode dizer, especialmente sob o 
ponto de vista daquele que foi preterido 
na fila, que o que houve não foi um ato 
de corrupção. Ou ainda, se um mecânico 
indica a troca de várias peças de um 
automóvel sem necessidade, a fim de 
receber uma porcentagem da venda que 
será efetuada por um comerciante que 
é seu sócio, obviamente que ele está se 
corrompendo.

A ocorrência contínua de atos de 
corrupção dificulta, e muito, o 
desenvolvimento econômico 

de uma nação. As empresas são 
diretamente afetadas pelo aumento dos 
custos em função da necessidade de 
realizar pagamentos ilícitos exigidos por 
integrantes da estrutura governamental, 
além de necessitarem de uma estrutura 
administrativa que, ao invés de aplicar 

seus esforços no aumento da eficiência 
produtiva, deverá concentrar-se em 
negociar com funcionários corruptos. 
Some-se a isto os riscos judiciais e à 
imagem, provenientes de eventual 
vazamento ou detecção da ilegalidade 
pela sociedade.

Geralmente, os ganhos dos agentes 
de corrupção passiva são extremamente 
inferiores aos ganhos e vantagens 

que serão usufruídos pelos agentes 
de corrupção ativa em função do ato 
praticado. Muito maiores são as perdas 
econômicas que serão suportadas pela 
sociedade, refletidas nas mais diversas 
formas, desde a não construção de 
uma escola ou hospital que poderia ser 
financiada com os valores desviados, 
até o emprego que deixará de ser geado 
em função da criação de normas que 
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protegem as grandes empresas em 
detrimento das pequenas empresas.

A corrupção inflaciona o custo das 
atividades empresariais, diminuindo 
a disponibilidade de bens e serviços 
para a sociedade. Além disso, 
os laços de negócios entre agentes 
corruptos e empresas ineficientes não 
apenas permitem a sobrevivência e o 
crescimento destas, como favorecem 
o desaparecimento de empresas 
eficientes, que poderiam oferecer 
produtos e serviços à sociedade a preços 
mais justos, mas que, no entanto, são 
desprovidas de conexões com os agentes 
dispostos a corromper-se.

Deve-se rejeitar a ideia de que 
a corrupção reduz custos porque 
diminui os procedimentos burocráticos, 

mais caros do que o suborno pago. O 
recebimento sistemático de propina 
leva os funcionários públicos e os 
empregados de empresas privadas a 
se interessarem constantemente pela 
criação de novas exigências burocráticas, 
a fim de que mais pagamentos sejam 
efetuados para a burla das novas regras. 
Consequentemente, a proposta para a 
criação de novas leis e normas legais 
que introduzam tais regras serão levadas 
aos responsáveis pela normatização 
(Executivo, Parlamento) que, por sua 
vez, reivindicarão sua participação nos 
ganhos, alimentando assim o ciclo da 
corrupção.

Segundo estudos do Banco Mundial, 
o custo da corrupção no mundo está 
estimado em cerca de U$$ 1 trilhão, 

ou 2% do PIB global. Anualmente, 
somente os países em desenvolvimento 
perdem entre US$ 20 e US$ 40 bilhões 
em ações de corrupção, o que pode 
chegar a 40% dos gastos oficiais com 
assistência social. Negociações como 
sonegação e corrupção podem custar 
até US$ 1,6 trilhão a cada ano em todo 
o mundo. Apenas a África, segundo a 
União Africana, perde US$ 148 bilhões 
por ano – equivalentes a 25% do Produto 
Interno Bruto do continente – em função 
do desvio ilegal de recursos. O ônus da 
prática da corrupção é avaliado pelo 
Banco Mundial com base em dados 
econômicos de mais de 200 países, 
sobretudo, do dinheiro desviado em 
esquemas de superfaturamento de 
projetos e pagamento de propinas a 
servidores públicos.

Qualquer tentativa de mensuração 
dos índices de corrupção em um 
determinado país vai sempre 

esbarrar no obstáculo da fidedignidade 
dos dados que serão colhidos, uma vez 
que a tendência é que os governantes 
desejem demonstrar uma gestão com 
os menores índices possíveis.

Ainda assim, a Transparência 
Internacional, organização não 
governamental fundada na Alemanha 
com o objetivo de criar mudanças de 
comportamento que levem a um mundo 
livre da corrupção, procura mapear 
a percepção da corrupção no mundo 
através da utilização de três índices de 

mensuração. O primeiro é o Indicador 
de Percepção de Corrupção, baseado na 
opinião de especialistas no assunto. O 
segundo é o Barômetro da Corrupção 
Global, que se utiliza de pesquisas 
realizadas com o público em geral em 
relação à experiência cotidiana com a 
corrupção. O terceiro é a Pesquisa dos 
Pagadores de Suborno, que procura 
mensurar a disposição das empresas 
em pagar subornos e propinas para 
alcançarem seus objetivos comerciais.  

O índice mais emblemático e 
de maior repercussão é o Indicador 
de Percepção de Corrupção, cujo 
resultado é consolidado através de 

um ranking anual que aponta os 
países percebidos como menos (maior 
nota) e mais corruptos (menor nota) 
em quase todo o mundo, conhecido 
como ranking mundial da corrupção. 
No último ranking, divulgado em 
2008, o Brasil ocupa a 80ª colocação 
entre 180 países, mesma posição 
de Burkina Faso, Arábia Saudita, 
Tailândia e Marrocos, com nota de 
3,5. Na primeira posição no ranking 
aparecem a Dinamarca, a Suécia e 
a Nova Zelândia, com nota 9,3. Em 
termos de América do Sul, o Brasil 
encontra-se atrás de países como 
Chile, Uruguai, Colômbia e Peru.

5. A PeRCePçãO DA CORRUPçãO nO BRASIl e nO MUnDO

Índice de percepção de corrupção / 2008

Colocação País Nota

1 Dinamarca 9,3

1 Suécia 9,3

1 Nova Zelândia 9,3

4 Cingapura 9,2

5 Finlândia 9,0

5 Suíça 9,0

7 Islândia 8,9

7 Holanda 8,9

9 Austrália 8,7

9 Canadá 8,7

11 Luxemburgo 8,3
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21 Santa Lucia 7,1

23 Chile 6,9

23 Uruguai 6,9

31 Chipre 6,4

40 Coréia do Sul 5,6

72 Peru 3,6

80 Brasil 3,5

178 Mianmar 1,3

180 Somália 1,0

A análise de todo o ranking revela 
uma relação evidente entre os índices 
de corrupção e os de desenvolvimento 
das nações estudadas. A Transparência 
Internacional chama esta relação 
de relação fatal entre pobreza, 
instituições decadentes e corrupção, 
não existindo outra razão para a 
liderança de Dinamarca, Suécia e Nova 

Zelândia, e a lanterna ocupada por 
Afeganistão, Haiti, Iraque, Mianmar 
e Somália, vide os altos índices de 
miséria e mortalidade por desnutrição 
destas nações. Ainda segundo a 
organização, tal quadro provocará o 
aumento de U$$ 50 bilhões aos custos 
estimados para obtenção das metas 
estipuladas pela ONU para acesso 

à água e saneamento básico nestas 
nações.

A análise do desempenho do Brasil 
no ranking da corrupção no período 
de 2004/2008 aponta para uma queda 
contínua na colocação, e também na 
nota até o ano de 2006, aumentando 
em 2007 e mantendo-se em 2008:

Desempenho do Brasil no ranking da corrupção

Colocação Nota

2004 59 3,9

2005 62 3,7

2006 70 3,3

2007 72 3,5

2008 80 3,5
Fonte: Transparência Internacional

Alguns irão dizer que a situação 
do Brasil no ranking se deve mais 
ao aumento da cobertura dos casos 
de corrupção por parte da imprensa 
brasileira e da intensificação das 

atividades de investigação e repressão 
por parte das instituições competentes, 
do que do aumento das práticas em si. 
No entanto, o fato é que a posição do 
Brasil no ranking nos leva à conclusão 

de que a sociedade deve tomar a 
iniciativa de assumir um papel mais 
incisivo no que diz respeito ao controle 
sobre a conduta dos responsáveis pela 
gestão dos recursos públicos.

6. O COnTROle SOCIAl COMO InSTRUMenTO DA SOCIeDADe

O Controle Social é a participação 
da  soc iedade  c iv i l  nos 
processos de planejamento, 

acompanhamento, monitoramento e 
avaliação das ações da gestão pública e 
na execução das políticas e programas 
públicos. Trata-se de uma ação conjunta 
entre Estado e sociedade em que o 
eixo central é o compartilhamento de 
responsabilidades com vistas a aumentar 
o nível da eficácia e efetividade das 
políticas e programas públicos. Esta 
parceria Estado-Sociedade constitui-
se em um dos mais importantes 
elementos na construção de uma nova 

democracia.
Cabe ressaltar que a introdução do 

controle social no cotidiano brasileiro 
se dá somente a partir do fim do regime 
militar, por motivos óbvios, estando o 
seu surgimento diretamente ligado ao 
ambiente democrático verificado em 
nosso país.

Uma das vertentes mais importantes 
do Controle Social sem dúvida é a 
vigilância que pode e deve ser exercida 
pela sociedade sobre os atos de gestão 
praticados por seus governantes, a fim 
de que possam ser detectadas eventuais 
práticas de corrupção. Tal vigilância 

assume papel de suma importância na 
medida em que, além de resultar em 
denúncias formais que podem levar 
os autores dos desvios às punições da 
lei, o simples fato de os gestores se 
sentirem vigiados por aqueles que, no 
fim das contas, são os seus patrões, faz 
surgir-lhes um sentimento de medo de 
serem flagrados em atos de corrupção, 
o que pode ocasionar consequências 
penais, eleitorais e morais por vezes 
irreversíveis. Desta forma, o controle 
social, ao se fazer visível aos olhos 
dos governantes, assume um papel 
preventivo fundamental para a 
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sociedade, já que a diminuição dos 
casos de corrupção levará a maior 
poder de investimento, por parte do 
governo, em ações que beneficiarão a 
própria sociedade, ou seja, o esforço 
despendido pela sociedade na vigília 
dos governantes retorna em forma de 
aplicação dos recursos que deixaram 
de ser desviados.

Cabe ressaltar que o Controle Social 
não é apenas um conceito abstrato 
que define uma interatividade da 
sociedade civil com o governo. Ele está 
previsto de forma concreta e objetiva 
na legislação brasileira, a começar 
pela Carta de 1988, em seus artigos 1º 
(caput, inciso II e § único), 5º (incisos II, 

XXXIII, XXXIV “a” e “b”, XXXV, LXVIII, 
LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII) e 
37, representados, respectivamente 
pelos termos Estado Democrático 
de Direito, Cidadania, Soberania 
Popular, Princípios Administrativos 
de Legalidade/Moralidade/Publicidade, 
Direito a receber informações dos 
órgãos públicos, Direito à petição, 
Direito à certidão, Princípio da proteção 
judiciária, Hábeas Corpus, Mandado 
de Segurança Individual, Mandado 
de Segurança Coletivo, Mandado de 
Injunção, Hábeas Data e Ação popular.          

Ainda não se percebe no Brasil uma 
participação muito efetiva da sociedade 
no Controle Social, talvez até por falta 

de costume de tal prática, que, como já 
dissemos, é recente em nossa história. 
Cabe ressaltar no entanto, a introdução 
de normas legais com previsão expressa 
do Controle Social, em especial nas áreas 
de educação, saúde e meio ambiente, 
através da criação de conselhos, com 
integrantes da sociedade civil entre 
seus participantes. Outro exemplo é o 
Orçamento Participativo, que permite 
aos cidadãos influenciar ou decidir sobre 
os orçamentos públicos, geralmente 
o orçamento de investimentos de 
prefeituras municipais, através de 
assembléias populares, nas quais 
são eleitas as prioridades daquela 
comunidade que deverão ser incluídas 
nos orçamentos destes entes.

7. O COnTROle exTeRnO e O COMBATe à CORRUPçãO

A origem das Cortes de Contas no 
Brasil se dá a partir do momento 
em que se detecta a necessidade 

da existência de um controle, externo 
e independente, sobre as finanças 
dos entes da Administração Pública. 
O marco inicial se deu no Governo 
Provisório, quando, por iniciativa 
de Ruy Barbosa, então Ministro da 
Fazenda, foi editado o Decreto-Lei nº 
966-A, de 07/11/1890, assinado pelo 
Marechal Deodoro da Fonseca, que 
criou o Tribunal de Contas da União, 
cujos princípios eram autonomia, 
fiscalização, julgamento, vigilância 
e energia. A Constituição de 1891, a 
primeira republicana, institucionalizou 
definitivamente o Tribunal de Contas 
da União, inscrevendo-o no seu art. 
89, sendo que a instalação de fato 
se deu em 17 de janeiro de 1893. 
Dentre as competências atribuídas ao 
Tribunal, estavam a liquidação das 
contas de receita e despesa, bem como 
a verificação da sua legalidade antes 
do encaminhamento ao Congresso 
Nacional.

As várias Consti tuições da 
República Brasileira que sucederam 
a de 1891 alteraram de alguma forma 
as atribuições dos Tribunais de Contas, 
ora ampliando-as, ora suprimindo-
as, de forma que, antes da Carta de 

1988, as atividades das Cortes de 
Contas restringiam-se basicamente à 
fiscalização da execução orçamentária, 
ao julgamento das contas dos 
responsáveis por dinheiros e bens 
públicos, e à legalidade dos contratos 
e das aposentadorias, reformas e 
pensões.

A Constituição de 1988 ampliou 
substancialmente a jurisdição e a 
competência do Tribunal de Contas 
da União, que então recebeu poderes 
para, no auxílio ao Congresso Nacional, 
exercer a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, à legitimidade 
e à economicidade e à fiscalização 
da aplicação das subvenções e da 
renúncia de receitas. 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 tem o dever de prestar contas 
ao TCU. O artigo 75 da Constituição 
determina a aplicação, no que couber, 
das normas relativas ao TCU aos 
Tribunais de Contas dos Estados 
e dos Municípios. Cabe ressaltar 

ainda a edição posterior da Emenda 
Constitucional n.º 19/98, que acresceu 
ao artigo 37 o princípio da eficiência 
na administração pública, somando-
os aos de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade.  

A Constituição de 1988, desta 
forma, fez crescer a importância da 
presença de um controle externo e 
independente sobre a administração 
pública, que busque certificar, 
especialmente para a sociedade, que 
todos os procedimentos de gestão 
pública sejam realizados da forma 
mais eficaz, econômica e efetiva 
possível, com estrita observância 
dos princípios da moralidade e da 
legalidade.

No caso do Município do Rio de 
Janeiro, as competências delegadas 
ao Tribunal de Contas pela sua Lei 
Orgânica seguem a mesma linha 
das atribuições do TCU previstas na 
CF/88.  

Ainda que, do ponto de vista das 
atribuições legais institucionais, caiba 
ao Ministério Público a legitimação 
para provocar o Poder Judiciário, 
instaurar procedimento administrativo 
ou inquérito civil, e requisitar às 
autoridades policiais a instauração 
de inquérito policial, os Tribunais 
de Contas possuem papel de extrema 
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relevância no que diz respeito ao 
combate à corrupção na Administração 
Pública.

Mesmo que revestidas de caráter 
administrativo e não judicial, as 
decisões dos Tribunais de Contas, bem 
como os procedimentos de apuração 
que consubstanciam tais decisões, 
apresentam inúmeras possibilidades 
de identificação de desvios éticos de 
conduta de agentes, públicos ou não, 
que podem, após encaminhamento ao 
Ministério Público, vir a ser tipificados 
como crimes de corrupção ativa 
ou passiva, ou ainda como atos de 
improbidade administrativa.

Além da  poss ib i l idade  de 
identificação de casos concretos de 
corrupção na Administração Pública, é 
importante que os Tribunais de Contas 
não se eximam da responsabilidade 
de assumir um papel de parceiro da 
sociedade civil no que diz respeito 
ao controle social voltado para a 
aplicação dos recursos públicos. 
O controle externo deve procurar 
fazer-se presente no cotidiano da 
administração pública, não só como 
órgão fiscalizador, mas também como 
instrumento de prevenção à prática de 
atos que possam resultar em prejuízo 
à sociedade.

Neste sentido, o Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina foi um 
dos parceiros do Ministério Público 

do mesmo Estado e do Instituto Rui 
Barbosa no lançamento da campanha 
“O que você tem a ver com a 
corrupção”, lançada em 2004 com 
o objetivo de ajudar na prevenção à 
ocorrência de novos atos de corrupção 
e a consequente diminuição dos 
processos extrajudiciais e judiciais, 
por meio da educação das gerações 
futuras,  estímulo a denúncias 
populares e a efetiva punição de 
corruptos e corruptores. A campanha 
possui dois pontos fundamentais de 
ação efetiva:
•	 acabar	 com	 a	 impunidade,	 ou	

seja, buscar a efetiva punição dos 
corruptos e dos corruptores, por meio 
de um canal real para o oferecimento 
de denúncias, e, o principal;
•	 educar	 e	 estimular	 as	 novas	

gerações, mediante a construção, 
em longo prazo, de um Brasil mais 
justo e sério, destacando-se o papel 
fundamental de nossas próprias 
condutas diárias a partir do seguinte 
principio: é preciso dar o exemplo. 
O primeiro passo para consecução 
do projeto está  envolvendo a 
promoção, junto ao Ministério Público 
Brasileiro, de uma valoração especial 
das atribuições constitucionais da 
Instituição, estimulando o desempenho 
de atividades extrajudiciais. 

Esta campanha teve a adesão do 
Tribunal da Contas do Município do 

Rio de Janeiro materializada através 
do lançamento, realizado no último 
dia 19 de março, da Cartilha cujo 
nome é o mesmo da campanha, 
e que vem sendo distribuída nas 
escolas da rede municipal através da 
Secretaria Municipal de Educação, 
a fim de que nossos alunos possam 
desde já incorporar à sua formação 
ética e moral os valores necessários 
à construção de uma sociedade 
democrática de fato. Além disso, 
esta Corte também integrará um 
Acordo de Cooperação a ser assinado 
juntamente com a Controladoria 
Geral da União, Tribunal de Contas 
da União, Secretaria da Receita 
Federal, da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, Escola de Administração 
Fazendária do Ministério da Fazenda, 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro, Secretaria de Fazenda do 
Estado do Rio de Janeiro, Secretaria 
de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro e Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, tendo por 
finalidade assegurar a integração, 
visando à definição de estratégias e 
à implementação de ações conjuntas 
para o fomento do controle social 
no Estado do Rio de Janeiro, no que 
se refere ao acompanhamento dos 
ingressos e da aplicação dos recursos 
públicos.

8. COnClUSãO

A prática de atos de corrupção ou 
de improbidade administrativa 
em qualquer dos níveis de 

governo resulta na transferência de 
renda da sociedade como um todo para 
indivíduos ou grupos de indivíduos. 
Tais atos impedem o desenvolvimento 
econômico da nação, uma vez que 
diminui a capacidade de aplicação 
dos recursos públicos nos setores 
mais vulneráveis da população, em 
favorecimento da acumulação de riqueza 
por parte daqueles que se utilizam do 
poder político/administrativo em 
proveito próprio.

A redemocratização do sistema 

político brasileiro, se ofereceu à 
sociedade a oportunidade de um 
acompanhamento mais íntimo da 
aplicação dos recursos provenientes 
do recolhimento dos  t r ibutos 
e contribuições frutos de suas 
atividades, também jogou sobre as 
instituições públicas responsáveis 
pelo controle, seja interno ou externo, 
a responsabilidade de aglutinação 
desta sociedade para o exercício de 
tal direito, seja através do eficiente 
desempenho de seus objetivos 
institucionais, com a aplicação das 
devidas penalidades àqueles que 
se desviem dos princípios éticos e 

morais, seja através da orientação 
pedagógica destinada aos  próprios 
agentes públicos e à sociedade civil 
em geral. Bons exemplos desta prática 
são a campanha da qual participa 
o Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, bem como a Cartilha 
já lançada e o Acordo de Cooperação 
a ser assinado pelo TCMRJ. 

A atuação dos Tribunais de Contas 
deve se basear na idéia de que um 
controle externo eficiente representa 
um papel fundamental no processo 
de acompanhamento, por parte da 
sociedade, da conduta ética dos 
agentes públicos.
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Como surgiu a Amarribo?
Um grupo de filhos e amigos de 

Ribeirão Bonito, pequena cidade do 
interior do Estado de São Paulo, depois 
de terem lá vivido uma formação 
educacional e um relacionamento 
humano privilegiado, entendeu que 
deveriam fazer alguma coisa pela 
sua pequena cidade que tanto havia 
contribuído não só para a sua formação 
pessoal, mas também para sucesso que 
todos obtiveram na vida profissional. 
Alguns, morando na cidade, outros na 
cidade de São Paulo e outras cidades do 
interior, se reuniram no alto do morro 
da Capela de Nossa Senhora Aparecida, 
que fica no meio da cidade, e, ao se 
organizarem, entenderam de formar 
uma organização não governamental 
com o objetivo de promover o 
desenvolvimento humano e social do 
município, criando instrumento para 
viabilizar a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos, inclusive com a 
intenção de, nesse sentido, colaborar 
com o poder público.

Assim surgiu a ONG – Amigos 
Associados de Ribeirão Bonito – 
AMARRIBO, que, organizada em 
várias diretorias, desenvolve suas 
atividades voltadas para o município. 
Todos os anos, no último final de 
semana do mês de julho, ela realiza 
o Encontro de Confraternização dos 
Amigos de Ribeirão Bonito, quando, 

Cidadania e controle social
A ONG Amigos Associados de Ribeirão Bonito – 
AMARRIBO – foi criada em 1999 por um grupo de cidadãos 
dispostos a combater a corrupção, investigando os indícios 
de improbidade administrativa na prefeitura local. José 
Chizzotti, presidente do Conselho de Administração, em 
entrevista à Revista TCMRJ, fala sobre a associação que 
inspirou dezenas de outras em todo o País e os resultados 
obtidos nestas duas décadas de existência.

José Chizzotti
Presidente do Conselho de Administração Amigos Associados de Ribeirão Bonito- 
AMARRIBO

além da confraternização, realiza um 
almoço e um grande baile ao estilo 
da época em que lá vivemos nossa 
juventude.

quais eram os objetivos da Associação 
à época da fundação? eles permanecem 
os mesmos?

Como acima observamos, todos os 
objetivos da AMARRIBO, quando de 
sua fundação, estavam voltados para o 
município e a região; buscavam, com a 
promoção do desenvolvimento humano 
e social, cuidar do meio ambiente, criar 
instrumento para viabilizar a qualidade 
de vida, promover e estimular pesquisas 
referentes a estudos de impacto social e 
ambiental, recuperar seus monumentos, 
implementar programas voltados para 
a cultura e a educação, promover ações 
voltadas para a cidadania, para a ética 
e os direitos humanos, sensibilizar a 
sociedade civil para os programas sociais, 
difundir suas tradições, colaborar com o 
poder público municipal, acompanhar o 
desempenho orçamentário e financeiro 
do município de acordo com a Leis de 
Responsabilidade Fiscal etc.

Porém, ao desenvolver seus 
objetivos, a AMARRIBO deparou-se 
com sérios problemas na administração 
pública municipal: desvios de recursos, 
licitações com cláusulas impeditivas da 
livre concorrência, endereçamento de 
licitações, deficiência na merenda escolar, 

vereador desviando e intermediando a 
aquisição de combustível etc. 

Naquela ocasião, entendemos que 
de nada adiantaria ater-nos aos objetivos 
de colaborar com o poder público 
municipal, se o Prefeito Municipal 
estava dilapidando os parcos recursos 
públicos municipais, praticando atos 
de improbidades administrativas e de 
corrupção, principalmente desviando 
recursos da merenda escolar, deixando 
as nossas crianças mais carentes, 
desnutridas. 

Questionamos o Prefeito sobre 
as licitações para a aquisição de 
combustível, para fornecimento de 
alimento para a merenda escolar, para 
a prestação de serviços de manutenção 
da rede hidráulica e elétrica dos prédios 
públicos, bem como de pagamentos 
efetuados para empresas fantasmas, 
locadoras de trator e motoniveladoras 
para a limpeza de vias públicas, para as 
quais foram forjadas licitações, inclusive 
usando documentos falsos de empresas 
legalmente constituídas. Sem resposta, 
não restou outra alternativa à AMARRIBO 
que concitar os munícipes a exercerem 
a sua cidadania: primeiro, informamos 
os desvios de probidades que estavam 
ocorrendo aos munícipes; depois, 
formalizando administrativamente 
representação ao Tribunal de Contas 
do Estado,  acionamos o Ministério 
Público da Comarca pedindo abertura 
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de inquérito civil e a decorrente ação 
civil pública e, finalmente, já com dados 
mais consistentes das improbidades e 
dos atos de corrupção, a abertura, em 
março de 2002, do processo de cassação 
do mandato do prefeito municipal.

A sociedade civil ribeirão-bonitense, 
consciente de sua responsabilidade, 
assumiu sua cidadania, se mobilizou 
e saiu pelas ruas da cidade não só com 
“panelaço” e “buzinaço”, exigindo, com 
presença maciça nas várias etapas do 
processo, a cassação do mandato do 
prefeito.

Os fatos cobertos pela mídia 
(televisiva, jornalística e pela rádio) 
t iveram repercussão nacional, 
de modo que, nos dias seguintes à 
divulgação, recebemos uma avalanche 
de aproximadamente mil e quinhentos 
“e-mails”, de todas as partes do Brasil, 
solicitando informações não só de 
como criar em sua cidade uma ONG 
aos moldes da AMARRIBO, mas, 
também, pedindo orientações de 
como proceder em suas cidades, que 
estavam acometidas pelo mesmo mal 
das improbidades e da corrupção no 
poder público municipal. 

O objetivo da AMARRIBO continua 
sendo promover o desenvolvimento 
social e humano do nosso município, 
não obstante a preocupação com 
a cidadania e o controle social da 
administração pública municipal tenha 
lhe dado maior proeminência no cenário 
nacional.

quais casos tornaram emblemática 
a atuação da Amarribo?

A AMARRIBO, com a divulgação 
pela mídia de sua atuação no processo de 
cassação, não só do prefeito municipal, 
mas também de um vereador que 
estava envolvido com o processo de 
aquisição de combustível, ganhou 
notoriedade, mas, ao mesmo tempo, 
a responsabilidade, pela projeção que 
lhe deu a mídia, de orientar aquelas 
inúmeras cidades de todo o Brasil, que 
a ela se socorreram, não só pedindo 
orientação de como combater os 
atos de corrupção e de improbidade 
administrativa nos seus municípios, 
mas também de como se organizar por 

meio de uma entidade, aos moldes da 
AMARRIBO, voltada para o exercício 
de uma cidadania consciente.

Para o primeiro questionamento, 
não tínhamos outra alternativa senão 
editar uma cartilha, com base na 
nossa experiência, ensinando não 
só como detectar a corrupção no 
âmbito municipal, mas também de 
como se organizar para combatê-la. 
Subvencionada por várias empresas 
conscientes do problema em nosso Brasil, 
foi editada a cartilha “O COMBATE À 
CORRUPÇÃO NAS PREFEITURAS 
DO BRASIL”, que, hoje, está na quarta 
edição com, aproximadamente, 120 
mil exemplares distribuídos. O texto 
encontra-se disponível no site da 
AMARRIBO – www.amarribo.org.
br – o qual tem tido aproximadamente 
300 mil acessos por mês. 

 Por que a Amarribo tornou-se 
referência no combate à corrupção 
na Administração Pública, inclusive 
inspirando iniciativas semelhantes no 
Brasil todo? 

A AMARRIBO foi a primeira 
organização que, não obstante os 
seus objetivos nobres voltados 
para ajudar o desenvolvimento 
do município, teve que enfrentar 
no âmbito municipal o combate 
à improbidade administrativa e 
à corrupção.  Percebemos, pelos 
inúmeros pedidos de ajuda que 
recebemos, que este problema não 
era um problema local, mas, sim, um 
problema nacional, face aos inúmeros 
pedidos de ajuda que recebemos, no 
mesmo sentido, de todas as parte de 
nosso Brasil.     

Creio que o apoio que demos à 
criação de entidades, buscando os 
mesmos objetivos e, em especial, 
incitando o exercício ativo da cidadania 
e o controle social da administração 
pública municipal, tenha dado à 
AMARRIBO a projeção e a proeminência 
que ela adquiriu em nível nacional. 

Foram criadas, até agora, 145 
organizações com o mesmo objetivo da 
AMARRIBO, que a ela se irmanaram, e 
mais 25, já existentes, que se associaram, 
para promover o exercício da cidadania 

e controle social da administração 
pública municipal.  

Em face dessa responsabilidade, 
a AMARRIBO já promoveu, em 
Ribeirão Bonito, o I e o II Encontro 
de Cidadania e Controle Social na 
Administração Pública, reunindo todas 
essas organizações para não só trocar 
experiências de cidadania, mas também 
de controle social da administração 
pública, em especial visando o combate 
à corrupção.   

A AMARRIBO manteve-se sempre 
coerente com os seus objetivos, pois 
sempre acreditou que, sendo o município 
a menor célula política da Nação, o 
combate à corrupção deve começar 
por ele. Se conseguirmos acabar com a 
corrupção nos municípios, acabaremos 
com a corrupção no Brasil. 

 Como a Amarribo tem atuado hoje? 
Tem parcerias de algum tipo?

A atuação da AMARRIBO não 
se ateve ao combate à corrupção 
em março de 2002, quando pediu a 
cassação do prefeito e de um vereador. 
Em fevereiro de 2007, teve novamente 
que formular pedido de cassação de 
quatro vereadores, flagrados exigindo 
propinas do prefeito para votarem 
alinhados com ele, e logo depois, em 
julho de 2008, do próprio prefeito 
por fraudes e endereçamentos de 
licitações. Foram formulados de 2002 
a 2008, no município de Ribeirão 
Bonito, sete pedidos de cassação, sendo 
dois de prefeitos e cinco vereadores. 
Alguns renunciaram antes de serem 
cassados, mas a maioria teve os seus 
mandatos cassados no processo político 
deflagrado. Aqueles que recorreram ao 
Judiciário não obtiveram sucesso.

A AMARRIBO continua fiel aos seus 
objetivos, procurando desenvolver a 
consciência cívica, principalmente dos 
jovens com a criação da AMARRIBO 
JUNIOR, no sentido de buscar a 
participação ativa da população no 
desenvolvimento humano e social do 
município, inclusive em parceria com 
o poder público municipal. Porém, 
mantém-se sempre atenta aos princípios 
da probidade e da legalidade que devem 
orientar a administração pública.
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Controle da corrupção no Brasil: 
propostas de mudança

Doutor em Ciência Política, o professor 
José Matias-Pereira analisa a corrupção e 
considera que a luta contra a corrupção no 
Brasil, a princípio, tem de ser enfrentada 
pelo Estado como uma ação permanente, 
como medida indispensável para garantir a 
moralidade, a partir da percepção de que a 
sua prática mina o respeito aos princípios 
democráticos e às instituições.

1. InTRODUçãO

José Matias-Pereira1

Advogado. Doutor em Ciência Política
Professor do Doutorado em Administração da Universidade 
de Brasília

1 José Matias-Pereira é professor-pesquisador associado do Doutorado em Administração da Universidade de Brasília. É economista e advogado, e 
doutor em Ciência Política pela Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Pós-doutor em Administração 
pela FEA/USP. Ex-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. Autor, entre outros, de “Curso 
de Administração Pública”, Atlas, 2008. E-mail: matias@unb.br
2 O Plano Diretor do Brasil, de 1995, contempla cinco dimensões da reforma do Estado: o ajuste fiscal; reformas econômicas orientadas para o 
mercado; reforma da previdência social; inovação dos instrumentos de política social; e reforma do aparelho do Estado, visando a aumentar a 
governance. Essas dimensões, no seu conjunto, caracterizam as reformas estruturais do país.
3 Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento – CLAD. (1999), “Uma nova gestão pública para a América Latina”, 
Documentos do CLAD, Revista do Serviço Pública, ENAP, Nº. 1, Jan./Mar., pp. 123-146.

A reforma e modernização do 
Estado2 - entendido aqui como 
um complexo processo de 

transição das estruturas políticas, 
econômicas e administrativas – surge 
como o tema central da agenda política 
mundial3. Esse processo, que teve sua 
origem quando o modelo de Estado 
estruturado pelos países desenvolvidos 
no pós-guerra entrou em crise no final 
da década de setenta. Esse modelo 
de Estado – que se primava por estar 
presente em todas as faces da vida 
social - contribuiu para modificar 
e desgastar significativamente suas 
relações com a sociedade civil e com 
suas instituições. A resposta para 
esse problema, em princípio, foi a 
adoção de um modelo neoliberal-
conservador. As políticas propostas 

na década de oitenta, em decorrência 
da necessidade de reformar o Estado, 
restabelecer seu equilíbrio fiscal, e 
equilibrar o balanço de pagamentos 
dos países em crise, foram orientadas 
com a única preocupação: reduzir 
o tamanho do Estado e viabilizar o 
predomínio total do mercado.

A recomendação contida na 
proposta neoliberal-conservadora, 
entretanto, mostrou-se descabida 
de sentido econômico e político. 
Ficou evidenciada, depois de algum 
tempo, que a solução não estaria no 
desmantelamento do aparelho estatal, 
mas em sua reconstrução. Assim, 
passou a prevalecer o entendimento 
que era preciso construir um Estado 
capaz de enfrentar os novos desafios 
da sociedade pós-industrial. Esse 

Estado deveria ser capaz de garantir 
o  cumprimento dos contratos 
econômicos, bem como ser forte o 
suficiente para assegurar os direitos 
sociais e a competitividade de cada 
país no cenário internacional.

Verifica-se que, as reformas 
or ientadas  para  o  mercado – 
denominadas de primeira geração-, 
em especial a abertura comercial 
e o ajustamento fiscal, foram as 
principais medidas adotadas nos anos 
oitenta. O maior êxito dessa primeira 
fase de reformas foi o combate à 
hiperinflação e o esforço para garantir 
a estabilização da economia. Essas 
reformas, porém, não resolveram os 
grandes problemas socioeconômicos 
dos países em desenvolvimento. Dessa 
forma, vem sendo implementada 
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“

”

A corrupção 
apresenta-se como 

um fenômeno 
que enfraquece 
a democracia, 

a confiança 
no Estado, a 

legitimidade dos 
governos e a 

moral pública.

uma nova geração de reformas, com o 
objetivo de promover a reconstrução 
do aparelho do Estado. Isto porque, 
está evidenciado em distintos 
estudos divulgados pelos organismos 
multilaterais (BIRD, 1997), que o 
Estado continua sendo um instrumento 
indispensável para a promoção do 
desenvolvimento econômico, social 
e político. As ideias da reforma 
do Estado na América Latina, e de 
maneira especial no Brasil, têm como 
referência os aspectos relacionados 
à necessidade de fortalecimento 
da  democrac ia ,  r e tomada  do 
desenvolvimento econômico e a 
redução das desigualdades na região 
(CLAD, 1999:125).      

A partir da redefinição do seu papel, 
o Estado deixa de ser o responsável 
d i r e to  pe lo  desenvo lv imento 
econômico e social pela via da 
produção de bens e serviços, para se 
adequar a uma nova função de “Estado 
gerencial”. Assim, reforma do Estado 
priorizou a transferência para o setor 
privado das atividades que podem ser 
controladas pelo mercado. Através da 
liberalização comercial, esse mesmo 
mercado passa a ter mais liberdade de 
ação, com o abandono da estratégia 
protecionista de substituição das 
importações. Para Bresser Pereira 
(2001:30), o Estado gerencial vai 
“além de criar agências reguladoras: 
é também o Estado democrático e 
eficiente que financia a fundo perdido 
os serviços sociais e a pesquisa 
científica e age como capacitador 
(enabler) da competitividade das 
empresas privadas”.

Nesse contexto, a questão da 
transparência passa a ter um lugar 
de destaque, visto que a corrupção 
apresenta-se como um fenômeno 
que enfraquece a democracia, a 
confiança no Estado, a legitimidade 
dos governos e a moral pública. No 
caso brasileiro é perceptível que 
a corrupção é um problema grave 
e estrutural de nossa sociedade e 
de nosso sistema político. Assim, 
diante da aceitação que existe uma 
corrupção sistêmica no país, torna-
se possível apresentar algumas 

questões analít icas chaves:  os 
resultados obtidos com a reforma 
do Estado no Brasil têm contribuído 
adequadamente para elevar o nível 
de transparência no país? Como 
ocorrem as transações corruptas 
e como se mantêm em segredo? 
Como são administrados os bens e 
serviços obtidos de forma corrupta? 
Como ocorre associação dos agentes 
públicos e das pessoas ou grupos 
privados? Como chegam aos seus 
acordos implícitos e como fazem 
para cumpri-los? Como contratam 
pessoas e se mantém a disciplina? 
Como se poderia criar um maior risco 
e estabelecer sanções mais graves?

As dificuldades para responder 
essas indagações demonstram a 
complexidade das ações que devem 
ser implementadas na administração 
pública para debilitar as instituições 
corruptas. Observa-se que, o tema 
corrupção encontra-se consolidado na 
agenda das preocupações brasileiras. 
Apesar de jamais sair de pauta, existem 
evidências que mostram que o problema 
não é enfrentado de maneira firme e 
resolutiva. Isso indica que a questão 
da corrupção ainda não foi assimilada 
como algo que está revestido de 
interesse público autêntico; continua 
a ser tratada apenas como mais um item 
de programa de governo.

É preciso assinalar que, as práticas 
de corrupção não são privativas 
dos países em desenvolvimento, 
também se encontram arraigadas 
em maior ou menor grau nos países 
desenvolvidos. A diferença está na 
origem da corrupção e na dimensão do 
problema. Nos países desenvolvidos 
a corrupção decorre de falhas nos 
sistemas democráticos, enquanto 
nos países em desenvolvimento a 
corrupção surge em decorrência das 
debilidades das instituições. 

Por sua vez, a busca da transparência 
na administração pública é aceita 
neste artigo como uma condição 
fundamental para que o Brasil possa 
continuar o avançar no processo 
de consolidação da democracia. A 
transparência do Estado se efetiva 
por meio do acesso do cidadão à 
informação governamental, o que 
torna mais democráticas as relações 
entre o Estado e sociedade civil. 
Nesse sentido, temos como principal 
objetivo neste artigo evidenciar a 
estreita relação que existe entre 
reforma do Estado, transparência 
e nível de democratização. Quanto 
ao objetivo específico, o propósito 
é contribuir para o aprofundamento 
do debate sobre as estratégias mais 
adequadas para a implementação 
de um programa de controle da 
corrupção no Brasil.

É importante ressaltar o caráter 
essencialmente bibliográfico deste 
artigo. Assim, as fundamentações 
de nossas argumentações estarão 
apoiadas em documentos e relatórios 
divulgados pelo governo brasileiro, 
organismos internacionais, bem como 
em estudos empíricos publicados 
sobre o tema em análise. Partindo de 
um contexto marcado pelo retorno 
do país à democracia, em 1985, e da 
promulgação da nova Constituição 
Federal, em 1988, utilizamos como 
principais referências bibliográficas 
neste estudo, além do Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado 
no Brasil, de 1995, os relatórios 
das Comissões Parlamentares de 
Inquérito realizadas no âmbito do 
Congresso Nacional, em especial, a que 
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Administração pública, num 
sentido amplo,  é  todo o 
sistema de governo, todo o 

conjunto de idéias, atitudes, normas, 
processos, instituições e outras 
formas de conduta humana, que 
determinam: a) como distribui e 
se exerce a autoridade política; b) 
como se atendem aos interesses 
públicos. Assim, a administração 
pública pode ser entendida como a 
estrutura do poder executivo, que tem 
a missão de coordenar e implementar 
as políticas públicas. Apresenta-se 
como um conjunto de atividades 
diretamente destinadas à execução 
concreta das tarefas consideradas de 
“interesse público” ou comum numa 
coletividade ou numa organização 
estatal. Argumenta White (1950:8) 
a esse respeito que, definida em 
termos mais amplos, a administração 
pública abrange todas as operações 
que têm por propósito a realização 
ou o cumprimento dos desígnios 
públicos.

Tr a n s p a r ê n c i a  d e s i g n a  a 
propriedade de um corpo que se 
deixa atravessar a luz e permite 
distinguir, através de sua espessura, os 
objetos que se encontram atrás. Nesse 
sentido, a transparência administrativa 
significa que atrás do invólucro 
formal de uma instituição se perfilam 
relações concretas entre indivíduos 
e grupos percebidos pelo observador 
(Chevalier, 1988:251). Neste artigo 
o termo transparência será utilizado 
como um dos requisitos de controle da 
sociedade civil sobre o Estado.  

O  t e r m o  c o r r u p ç ã o  p o d e 
ser definido, numa visão ampla, 
como a ação e efeito de corromper 
ou corromper-se. A corrupção-
malversação-propina ocorre quando 
a atividade do funcionário público 

ou do político não se fundamenta na 
promoção do interesse geral. Num 
sentido estrito existem distintos 
conceitos de corrupção. Assim, 
dependendo do conceito utilizado, 
como por exemplo, o jurídico, o 
econômico, o sociológico ou o político, 
se poderá chegar a respostas diferentes. 
O enfoque jurídico, tendo em vista as 
suas implicações no campo penal, em 
geral, é o mais utilizado pela mídia. 
Esse enfoque tende a considerar 
a corrupção como um abuso de 
autoridade por razões de benefício 
particular não necessariamente 
monetário. Em consequência, a 
corrupção implica na existência de 
um funcionário público – de qualquer 
nível hierárquico -, que tem intenção 
corrupta, que recebe benefícios 
diretos ou indiretos por sua ação, 
como representante do Estado, que 
executa um ato oficial que tem relação 
direta com o benéfico obtido, que se 
desvia das obrigações juridicamente 
estabelecidas, com a intenção geral 
de influenciar ou ser influenciado 
no exercício de cargo público para 
obtenção de benefícios. 

A corrupção pública é definida por 
Silva (2001) como “uma relação social 
(de caráter pessoal, extramercado e 
ilegal) que se estabelece entre dois 
agentes ou dois grupos de agentes 
(corruptos e corruptores), cujo objetivo 
é a transferência ilegal de renda, 
dentro da sociedade ou do fundo 
público, para a realização de fins 
estritamente privados. Tal relação 
envolve a troca de favores entre os 
grupos de agentes e geralmente a 
remuneração dos corruptos com o uso 
da propina e de quaisquer tipos de 
incentivos, condicionados estes pelas 
regras do jogo e, portanto, pelo sistema 
de incentivos que delas emergem”.  

Corrupção política  pode ser 
definida como a deterioração moral 
de um sistema de governo como 
consequência do desvio do exercício 
das funções públicas por parte de 
seus responsáveis. Nesse sentido, 
o conceito de corrupção no setor 
público está relacionado à utilização 
da função pública e a consequente 
apropriação ilegal de recurso públicos, 
por parte do funcionário público ou 
do político, para fins de obtenção de 
ganhos privados. Dessa forma, sempre 
que há um agente público corrupto, 
pressupõe a existência de um interesse 
privado por trás, representado pelo 
corruptor. No cenário da corrupção 
encontraremos duas vertentes: a 
primeira é representada pela pequena 
corrupção, na qual o funcionário 
púb l i co  se  p reva lece  de  sua 
posição para cobrar propinas para 
executar aquela tarefa que é de sua 
responsabilidade. O interesse privado 
aqui é representado pelo funcionário 
que recebe e pelo cidadão que paga a 
propina. Os seus custos financeiros, 
em geral, são irrelevantes. Os reflexos 
dessa ação ilegal são sentidos no nível 
de credibilidade da população nas 
instituições. A grande corrupção, por 
sua vez, acontece nos processos de 
licitações e contratos, na fiscalização 
tributária de grandes empresas, na 
captura de setores específicos do 
Estado. Verifica-se, nesse caso, que o 
interesse privado é representado por 
empresas ou grupos. Para combater 
essa corrupção de grande vulto – 
sustenta uma parcela significativa dos 
cientistas sociais como, por exemplo, 
Abramo (2001) é preciso aperfeiçoar 
os mecanismos de controle do Estado 
e da sociedade, bem como atuar sobre 
os setores da iniciativa privada a 
que pertencem os grupos que serão 

2. COnCeITUAçãO DOS TeRMOS UTIlIZADOS nO ARTIGO

investigou a atuação de parlamentares, 
membros do governo e representantes 
de empresas envolvidas na destinação 
de recurso do Orçamento da União, 
criada através do Requerimento nº. 
151/1993, do Congresso Nacional; 

e a que apurou irregularidades 
praticadas por integrantes de Tribunais 
Superiores, de Tribunais Regionais, e 
de Tribunais de Justiça - denominada 
CPI do Poder Judiciário -, criada por 
meio do Requerimento nº. 118/99, do 

Senado Federal.   
Visando dar  maior  ni t idez 

na análise do tema em questão, 
entendemos oportuno definir, a 
seguir, os principais termos utilizados 
neste artigo.
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7 Ministério da Fazenda/Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. (2002), Orçamento Social da União, SPE-MF/MPOG, Brasília. Os recursos 
aplicados na área social pelo governo federal em 2000 atingiu o total de R$ 170,7 bilhões (15,7% do PIB), o que representou um crescimento 
de R$ 20,9 bilhões em relação a 1999. As áreas mais beneficiadas foram a previdência social, com 59% do total, saúde e educação, com 12% 
cada uma. Em relação ao Fundo de Combate a Pobreza, foram aplicados R$ 3,1 bilhões em 2001, sendo R$ 1,7 bilhão apenas para o programa 
de renda mínima. 

beneficiados pela corrupção.
Está evidenciado, assim, que a 

corrupção possui causas profundas 
e comuns, sendo a principal a perda 
dos valores do serviço público e 
a identificação exclusiva do êxito 
pessoal e coletivo com o lucro a 
qualquer preço. Sendo um malefício 
amplo e grave, é preciso conhecer 
suas causas e suas manifestações, 

avaliar seu alcance e adotar medidas 
para combatê-la. Na prática, constata-
se que nos últimos anos, tanto a 
OCDE (2000)4 como o Banco Mundial 
(BIRD, 2000:6)5 vêm desenvolvendo 
estímulos para que os países enfrentem 
o problema da corrupção. Verifica-
se, entretanto, que o fenômeno da 
corrupção está sendo enfrentado com 
determinação política nos países 

desenvolvidos e em menor escala nos 
países em desenvolvimento6.

Após essas observações, nos 
propomos a avançar na discussão 
sobre a relação que existe entre 
controle social e transparência no 
Brasil, incluindo nessa análise as 
implicações e os efeitos políticos e 
econômicos da corrupção.

4 OECD. (2000), Trust in government: Ethics measures in OECD countries, OCDE, Paris. www.oecd.org
5 World Bank. (2000), Helping countries combat corruption: The role of the World Bank, BIRD, Washington, D.C. O esforço desenvolvido pelo 
Banco Mundial contra a corrupção abrange quatro áreas distintas: o controle da corrupção em projetos do Banco Mundial, o apoio a países 
interessados em controlar a corrupção, a incorporação do critério “corrupção” em todos os programas de empréstimo do banco e o apoio a 
iniciativas internacionais para controlar a corrupção (BIRD, 2000:2).
6 Constata-se, a partir de 1997, que o Banco Mundial passou a valorizar a boa governança do setor público através da participação da sociedade 
civil. Essa instituição multilateral encara a corrupção como um imposto regressivo, já que as pequenas empresas e os cidadãos mais pobres 
precisariam dispor de uma parcela proporcionalmente maior da sua renda com propinas – que deveriam ser universais. Nesse sentido, a corrupção 
contribuiria para o aumento da desigualdade da renda e comprometeria a universalização das políticas sociais.

3. COnTROle SOCIAl e TRAnSPARênCIA nO BRASIl

A proposta de elevar o nível 
de transparência do Estado 
brasileiro foi incluída na 

agenda política de controle social com 
o fim do período de autoritarismo que 
vigorou de 1964 a 1985. Argumenta 
Jardim (2001:197) a esse respeito que, 
a “busca pela transparência do Estado 
brasileiro foi inserida na agenda 
política de democratização do país, 
após 21 anos de ditadura militar. A 
democratização do Estado tinha como 
um dos seus pressupostos o controle 
do seu aparelho pela sociedade civil. 
Para tal, a transparência do Estado, 
expressa na possibilidade de acesso do 
cidadão à informação governamental, 
constituía um requisito fundamental. 
Configurada como um direito e, 
s imul taneamente ,  p ro j e to  de 
igualdade, o acesso à informação 
governamental somou-se a outras 
perspectivas democratizantes”.

A democratização do Estado tinha, 
como um dos pressupostos, o controle 
do seu aparelho pela sociedade civil. 
Assim, a transparência do Estado, 
expressa na possibilidade de acesso do 
cidadão à informação governamental, 

constituía um requisito essencial. 
A esse respeito argumenta Bresser 
Pereira (2001:43) que, “eficiência 
administrativa e democracia são 
dois objetivos políticos maiores da 
sociedade contemporânea, ainda que 
vistos como contraditórios pelo saber 
convencional. Pois bem, uma tese 
fundamental que orientou a Reforma 
Gerencial de 1995 contradiz tal saber: 
a maior eficiência por ela buscada só 
se efetivará se o regime político for 
democrático”.

É perceptível que, a prática 
da democracia no Brasil tem se 
manifestado, entre outros aspectos, 
pela cobrança cada vez mais intensa de 
ética e transparência na condução dos 
negócios públicos. Visando responder 
a essas demandas, os instrumentos já 
existentes na administração federal 
foram reforçados e outros foram 
criados. Ao nível de discurso o governo 
demonstra que está consciente que “a 
corrupção drena recursos que seriam 
destinados a produzir e realizar 
bens e serviços públicos em favor da 
sociedade, a gerar negócios e a criar 
e manter empregos. A corrupção e 

a malversação das verbas e recursos 
públicos são enormes obstáculos ao 
desenvolvimento nacional, porque 
implicam diretamente redução da 
atividade econômica e diminuição da 
qualidade de vida da população (PR, 
2002:515)”.

N a  p r á t i c a ,  e n t r e t a n t o ,  a 
transparência das ações do governo 
ainda encontra-se distante do ideal. 
Isso pode ser medido, por exemplo, 
quando examinamos os resultados dos 
recursos aplicados na área social no 
país. As inversões federais aplicadas na 
área social no Brasil são significativas 
- 15,7% do PIB - consideradas em 
proporção com o PIB em 20007. Os 
resultados obtidos mostram que a má 
gestão na aplicação dos recursos do 
Estado, consequência da corrupção 
e da forma distorcida dos gastos que 
estão associados a tais atividades. 
Este é um problema público, no qual 
se constata o grande desperdício na 
gestão do gasto social no Brasil e seu 
papel como instrumento de reprodução 
das desigualdades existentes, todo ele 
derivado, segundo Rezende (1987), 
de “seu impacto redistributivo nulo, 



45 Revista TCMRJ    n. 41 - maio 2009

na melhor das hipóteses, quando não 
regressivo”.8

Nesse contexto, é oportuno 
recordar que o Estado moderno é 
constituído por agentes públicos 
que arrecadam legalmente fundos 
privados da sociedade. A deflagração 
desse processo gera estímulos para 
que os diversos setores organizados 
da sociedade procurem desviar rendas 
em benefício próprio. Conforme 
observa Silva (2001:5), a instituição 
do Estado carrega, implicitamente, um 

busca da transparência nos países 
democráticos exige a criação de 
instituições de controle, direito e 
garantia do bem público. Nesse sentido, 
torna-se possível argumentar que a 
luta contra a corrupção no Brasil, a 
princípio, tem que ser enfrentada pelo 
Estado como uma ação permanente, 
como medida indispensável para 
garantir a moralidade, a partir da 
percepção de que a sua prática mina 
o respeito aos princípios democráticos 
e às instituições.

4. OS eFeITOS POlÍTICOS e eCOnôMICOS DA CORRUPçãO

A preocupação com a questão 
dos impactos da corrupção 
na economia não é uma coisa 

recente. Muitos autores, como por 
exemplo, Robert Merton, Samuel 
Huntington e Nicolo Machiavelli, 
se ocuparam em estudar os seus 
efeitos sobre a sociedade. Verifica-
se que os efeitos negativos sobre 
o desenvolvimento econômico e 
político são bastante perceptíveis 
quando a corrupção compromete o 
direito de propriedade, o império da 
lei e os incentivos aos investimentos. 
Por outro lado, está evidenciado 
que uma sociedade com corrupção 
generalizada, mais cedo ou mais tarde, 
será submetida a crises de legitimidade 
no seu sistema político, especialmente 
em termos de queda nos níveis de 
credibilidade de seus políticos e de 
suas instituições. A preocupação com 
as implicações da corrupção tende, em 
grande parte, ser vista sob o enfoque 
político. O custo político é alto, porque 
as instituições quando são vistas como 
corruptas são desacreditadas e não 
terão apoio da população. A idéia 
da associação política para realizar o 
bem comum “torna-se um eufemismo 
para encobrir a convivência cínica 
de egoístas não assumidos (Speck, 
2000:31)”. É perceptível, entretanto, 
que, além dos danos políticos, a 

corrupção provoca consequências 
econômicas relevantes.

O fenômeno da  cor rupção 
geralmente vem acompanhado por 
estruturas institucionais ineficientes, 
as quais contribuem para diminuir 
a efetividade dos investimentos 
públicos e privados. Em países 
onde é generalizada a corrupção, de 
cada unidade monetária investida, 
boa parte é desperdiçada, o que 
implica num investimento, de fato, 
menor. A corrupção também pode 
onerar a riqueza de uma nação e seu 
crescimento econômico ao afugentar 
novos investimentos, ao criar incerteza 
quanto à apropriação dos direitos 
privados e sociais. O risco político e 
institucional é sempre levado em conta 
pelos investidores internacionais 
e domésticos. Quando esse risco é 
elevado, projetos de investimentos são 
adiados, ou até cancelados. Em casos 
extremos, a corrupção crônica leva 
países a crises políticas permanentes 
que acabam em golpes de estado ou 
em guerras civis9. O exemplo mais 
emblemático na atualidade, que se 
enquadra perfeitamente nesse cenário 
descrito, é o colapso econômico, 
político e social da Argentina (Matias 
Pereira, 2002: 115-133).

Para muitos autores, como por 
exemplo, Shleifer e Vishny (1994), a 

corrupção aparece com maior vigor 
quando (i) as instituições geram excesso 
de regulamentação e de centralização 
estatal, e (ii) as instituições políticas 
não estão sob controle da maior parte 
da sociedade. Esses dois aspectos dão 
uma ideia da importância de adotar 
medidas de correção que evitem a 
corrupção, visto que seus efeitos 
negativos se refletem na riqueza 
de uma sociedade, no crescimento 
econômico e no seu desenvolvimento 
social e humano. 

Jagannathan (1987:108-125) 
sustenta que, os programas sociais e 
de desenvolvimento são geridos por 
agentes públicos que se deparam com 
um excesso de demanda sobre os 
recursos disponíveis. O incentivo para 
o recebimento de propinas e para a 
participação, como agente caçador-de-
renda10, em grupos de patrões-clientes 
é bastante elevado. As consequências 
disso são nefastas, principalmente 
em se tratando de países pobres. Isto 
porque a corrupção provoca uma 
crescente corrosão no nível de confiança 
das instituições responsáveis pelo 
bem-estar ou pelo funcionamento 
dos mercados, como o cumprimento 
de contratos e a proteção dos direitos 
de propriedade. Essas distorções têm 
implicações tanto no plano interno como 
externo. No primeiro caso, os custos de 

conflito distributivo potencial entre os 
agentes privados que tentam se fazer 
representar politicamente através 
de grupos de pressão. Essas práticas 
podem ser acompanhadas pela defesa 
dos interesses privados dos próprios 
agentes públicos. Com um sistema 
legal estabelecido, pode-se minimizar 
a possibilidade de privatização dos 
recursos públicos decorrentes do 
conflito distributivo entre todos os 
agentes da sociedade.

Fica evidenciado, assim, que a 

8 Fernando Rezende. (1987), A política social e a crise econômica, IPEA, Rio de Janeiro, texto para discussão Nº. 111, pp. 7.
9 Marcos Fernandes Gonçalves da Silva. (2000), “Corrupção e desempenho econômico”, em Bruno Wilhelm Speck, Cláudio Weber Abramo e 
outros, Os Custos da Corrupção, Cadernos Adenauer, Fundação Konrad Adenauer, num. 10, São Paulo, pp. 63-77.
10 G. Tullock. (1990), The economics of special privilege and rent-seeking, Kluwer Academic Press.
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Tabela 1. Países com os menores Índices de Percepção da Corrupção - 2008

1. Dinamarca 9,3

1. Suécia 9,3

1. Nova Zelândia 9,3

4. Cingapura 9,2

5. Finlândia 9,0

5. Suíça 9,0

7. Islândia 8,9

7. Holanda 8,9

9. Austrália 8,7

9. Canadá 8,7
Fonte: Transparência Internacional (2008)

transação aumentam; e no segundo, 
o clima de ilegalidade e insegurança 
jurídica prejudica a imagem do país, 
constituindo-se em um inibidor para os 
investimentos estrangeiros.

Observa-se, por sua vez, que 
no enorme elenco de instituições 
estatais, as que regulam os direitos 
de propriedade e sustentam os 
contratos são as mais importantes 
para conseguir mercados eficientes. 
Estas podem adotar a forma de leis 
formais sancionadas pelo Estado, bem 
como, através de usos e costumes 

locais. Sua relevância está relacionada 
ao fato de que reduzem os custos 
de transação e de informação na 
economia. As instituições estruturam 
os incentivos para a inovação, a 
produção e o intercâmbio, razão pela 
qual podemos afirmar que podem 
impedir ou fomentar o crescimento 
e o desenvolvimento. Nesse sentido, 
argumenta North (1993:13), que as 
instituições são as regras do jogo em 
uma sociedade, são as limitações 
ideadas pelo homem que dão forma 
à interação humana. Por conseguinte, 

estruturam incentivos no intercâmbio 
humano, seja político, social ou 
econômico.

Assim, as instituições devem ser 
criadas e reforçadas para diminuir os 
custos de transação e para fomentar 
o desenvolvimento econômico. 
Verifica-se, na prática, que mesmo 
construídas com esse propósito podem 
chegar a converterem-se em nichos 
de corrupção, quando os indivíduos 
que as dirigem se deparam com um 
conflito de interesses entre o público 
e o privado.

5. PeRCePçãO SOBRe O nÍVel DA CORRUPçãO nO BRASIl

Observa-se nos estudos e relatórios 
divulgados pela Transparência 
Brasil e pelo governo federal 

(CGU, 2002) que a corrupção é vista 
como um problema grave e estrutural 
da sociedade e do sistema político 
brasileiro. Essa constatação demonstra 
que é preciso priorizar o combate a 
esse fenômeno indesejável, que afeta 
as possibilidades de desenvolvimento 
econômico e político do país. Para que 
isso se efetive é necessário aprofundar 
o debate sobre o tema. A trinômia 
corrupção-malversação-propina possui 
causas profundas e comuns, sendo as 
principais a perda dos valores do serviço 
público e a identificação exclusiva do 
êxito pessoal e coletivo com o lucro a 
qualquer preço. Sendo um mal amplo 
e grave, é preciso conhecer suas causas 
e suas manifestações, avaliar seu 
alcance e adotar medidas que permitam 
eliminá-lo, preveni-lo e reprimi-lo. Na 
última década esse esforço vem sendo 

desenvolvido de maneira efetiva pelos 
países desenvolvidos, em especial pelos 
países-membros da União Européia, 
como a França, Inglaterra e Itália (OCDE, 
1997).

A avalanche de escândalos e 
denúncias divulgadas pelos meios de 
comunicação sobre a corrupção, nos 
últimos anos, tem gerado uma sensação 
de que a mesma está aumentando de 
forma significativa no Brasil. É difícil 
poder afirmar, diante da ausência de 
análises rigorosas sobre o tema – visto que 
a corrupção é algo muito difícil de medir 
e de provar -, se existe na atualidade mais 
ou menos corrupção que no passado. 
As evidências de que corrupção está 
aumentando no país, pode indicar, na 
verdade, que a sociedade brasileira está 
logrando avanços significativos na luta 
contra ela (Transparência Brasil, 2008).      

A posição do Brasil no ranking 
d ivulgado  pe la  Transparency 
International, que mede os índices de 

percepção da corrupção no mundo 
em 2008, mostra que o país ocupa 
um lugar bastante desconfortável.O 
índice de percepção da corrupção no 
Brasil se manteve estável em 2008 na 
comparação com 2007, mas o país caiu 
oito posições no ranking dos países que 
têm menor percepção da corrupção no 
setor público, ficando agora com a 80ª 
posição (Transparência Internacional, 
2008). Mesmo com a manutenção do 
índice em 3,5, o Brasil aparece atrás de 
países como Butão, Botsuana, Gana e 
Seicheles na lista da ONG. A Dinamarca, 
Nova Zelândia e a Suécia lideraram o 
ranking de países com menor percepção 
de corrupção. O Haiti, Mianmar, Iraque 
e Somália ocupam as últimas posições.  
Veja as tabelas 1 e 2, que mostram 
os países com os menores índices de 
percepção da corrupção no mundo, 
em 2008; e o índice de percepção da 
corrupção no Brasil, no período de 2001 
a 2008.
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O Brasil em 2008, na América do 
Sul, ficou à frente de Argentina, Bolívia, 
Paraguai, Equador e Venezuela. O país 
também está empatado no ranking 
com Burkina Faso, Marrocos, Arábia 
Saudita e Tailândia. Assim, para a 
Transparência Brasil, a percepção 
sobre o Brasil em 2008 não piorou, 
tampouco melhorou em relação a 
2007. Os números confirmam que 
o problema da corrupção no país 
continua sem receber a atenção 
estratégica que seria exigida.    

Registre-se que o Índice de 
Percepção da Corrupção é calculado 

pela Transparência Internacional 
com base em diferentes pesquisas do 
setor privado e junto a consultores. 
O ranking conta com 180 países e 
considera o índice 10 como ausência 
de percepção de corrupção e o índice 0 
como percepção total de corrupção. 

É oportuno registrar, a partir da 
análise dos resultados das Comissões 
Parlamentares do Inquérito (CPI) 
realizadas no Congresso Nacional, 
como por exemplo, a da votação 
do impeachment  do presidente 
Collor em 1992, a dos desvios do 
Orçamento da União em 1993/1994, 

bem como as punições impostas pelo 
Tribunal de Contas da União (Rocha, 
2001), que os casos mais graves de 
desvios, quase sempre, tiveram a 
participação ou o envolvimento de 
lideranças políticas de expressão. Fica 
evidenciado nesses relatórios que os 
funcionários envolvidos nesses casos 
mais rumorosos, como foi o caso da 
CPI que investigou os desvios no 
Orçamento da União (1994), a dos 
Correios e a da compra de votos (2005), 
denominada Mensalão, aparecem como 
instrumentos dos políticos corruptos, 
para atingir os seus fins espúrios.

Tabela 2. Índice de Percepção da Corrupção – Brasil (0-10)

2001 4,0

2002 4,0

2003 3,9

2004 3,9

2005 3,7

2006 3,3

2007 3,5

2008 3,5
Fonte: Transparência Internacional (2008)

Outra área sensível e pouco 
transparente no Brasil é a de 
financiamento das campanhas 

eleitorais. Deve-se registrar que 
a preocupação com as formas de 
doações para financiamento de 
campanhas eleitorais não é um item 
novo na agenda política brasileira. 
Esse tema, que tem provocado intensa 
discussão em quase todos os países, é 
polêmico e de difícil solução. Paltiel 
(1981:138) alertou para o fato de que 
a tensão entre o direito de voto geral 
e igual, por um lado, e a distribuição 
desigual de renda e patrimônio, por 
outro, é inevitável nas democracias 
ocidentais. Nesse sentido, aquele 
autor argumenta que o uso de dinheiro 
na política seria legítimo; a eventual 
influência de grandes fortunas, 
por sua vez, pode ser controlada 
pela transparência da discussão 
pública. Constata-se, no elenco das 
ações impetradas nos últimos anos 

junto aos tribunais eleitorais, que 
uma parcela significativa dessas 
reclamações refere-se a questões 
relacionadas ao abuso do poder 
econômico. Essa prática inadequada 
de fazer campanha eleitoral, que tem 
sido denunciada com insistência 
pelos Ministérios Público Federal e 
Estadual, e pela mídia, não tem sido 
coibida na intensidade necessária. 
As apurações decorrentes dessas 
denúncias, em boa parte, mesmo nos 
casos onde os TREs verificam que 
houve excesso do poder econômico 
público ou privado, acabam não 
resultando em condenações e perda 
de mandatos, em virtude da ausência 
de poderes legais desses tribunais 
para coibir os abusos.

Uma parcela significativa de 
cientistas políticos brasileiros, como 
por exemplo, Fleischer (2000:79) e 
Matias-Pereira (2008), tem apontado 
que a principal motivação nos atos 

de corrupção está relacionada ao 
financiamento dos partidos políticos. 
Sustenta aquele autor que, embora 
a legislação eleitoral brasileira 
estigmatize o “abuso do poder 
econômico” como algo nocivo ao 
processo eleitoral, ela não dota o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) e os TREs 
(Tribunais Regionais Eleitorais) com 
poderes suficientes para realmente 
inibir esses abusos. Muitas vezes, 
os TREs constatam claramente esses 
excessos do poder econômico público 
e privado, mas não têm poderes legais 
para intervir, para coibir tais abusos.

A ausência de divulgação de 
informações detalhadas sobre as 
finanças partidárias para a opinião 
pública tem contribuído para perpetuar 
a baixa transparência dessa questão no 
Brasil. Sustenta Fleischer (2000:99-
100) que, estando a Justiça Eleitoral 
sem a força necessária para fazer valer 
a legislação vigente, restam somente 

6. FInAnCIAMenTO DAS CAMPAnHAS eleITORAIS nO BRASIl
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8. MeDIDAS PARA eleVAR O nÍVel De TRAnSPARênCIA nO BRASIl 

três opções para se tentar coibir abusos 
no financiamento de campanhas 
eleitorais: 1) a indignação do cidadão; 

2) a denúncia de escândalos por 
parte da mídia; e 3) ações fortes 
do Ministério Público – durante a 

campanha – para sensibilizar o eleitor 
em relação àqueles em quem ele não 
deve votar.       

7. eSFORçOS GOVeRnAMenTAIS De COnTROle DA CORRUPçãO nO BRASIl

No debate que envolve o 
fortalecimento da democracia 
é fundamental ter como 

referência o nível de confiança que a 
população deposita nas instituições 
públicas e nos seus dirigentes. Assim, 
a credibilidade das instituições e dos 
agentes públicos se transforma em 
um elemento fundamental para dar 
legitimidade ao sistema político. Nesse 
contexto, o esforço governamental 
para controlar a corrupção é uma 
medida indispensável no processo 
de recuperação da legitimidade das 
instituições. Nesse sentido, o governo 
federal vem desenvolvendo ações para 
responder às demandas da sociedade 
civil.

No  con junto  dessas  ações 
para aumentar a transparência na 
Administração Pública, destaca-se a 
criação da Comissão de Ética Pública. 
A CEP foi criada em maio de 1999, por 
Decreto do presidente da República, 
como decorrência de proposta específica 
do Conselho de Reforma do Estado. A 
princípio ela se restringiu à instância 
de consulta do presidente da República 
em questões de natureza ética. Com a 
aprovação do Código de Conduta da 
Alta Administração Federal, ela passou 
a ter também funções executivas. 
Com isso agregou também o papel de 

liderança e coordenação na promoção 
de ações para assegurar a adequação 
e efetividade dos padrões éticos em 
193 entidades e órgãos que integram o 
Executivo Federal. 

A aprovação do Código de Conduta 
da Alta Administração Federal teve como 
objetivo a criação de um instrumento 
na promoção da confiança da sociedade 
na conduta dos agentes públicos, a 
partir do exemplo daqueles ocupantes 
dos mais altos cargos comissionados do 
Executivo Federal.

Outra medida efetiva do governo 
para combater a corrupção na 
Administração Pública foi a criação 
da Corregedoria Geral da União (CGU), 
em abril de 2001. A criação da CGU 
ocorreu em um contexto de graves 
denúncias da existência de corrupção 
dentro do governo federal. Entre essas 
denúncias, destaca-se, a existência 
de fraudes em projetos nas áreas 
de atuação das Superintendências 
do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) e do Nordeste (SUDENE), 
irregularidades em composições 
administrativas de processos judiciais 
em desapropriação de terras no 
âmbito do Departamento de Estradas 
e Rodagem – DNER. Assim, a CGU 
foi instituída como um instrumento 
para dar celeridade aos processos 

administrativos de apuração de 
irregularidades capazes de produzir 
lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público, buscando a punição dos 
responsáveis no tempo oportuno e o 
ressarcimento aos cofres públicos.

Observa-se, por um lado, que a 
implantação da Corregedoria teve como 
principal propósito abrir um canal 
direto de comunicação do cidadão com 
o governo federal. Para os dirigentes 
da CGU, o Brasil evoluiu da postura 
quase cínica em relação à improbidade 
para uma posição de absoluto rigor 
perante aquele que exerce funções 
públicas. Por outro lado, verifica-se 
que o governo está consciente das suas 
limitações nessa área, razão pela qual 
está preparando um projeto de lei que 
defina funções, limites e direitos na 
área de controle. 

Apesar dessas medidas que visam 
melhor aparelhar os órgãos do Poder 
Executivo, como por exemplo, a criação 
da CGU, as evidências disponíveis 
indicam que o sistema de controle de 
corrupção no país ainda permanece 
frágil. A análise das medidas mais 
adequadas para elevar a transparência 
no Brasil, apresentadas a seguir, irá 
permitir uma melhor visualização 
desse cenário.

Distintos fatores concorrem para a 
fragilidade do Estado na América 
Latina, como por exemplo, a 

carência de instituições sólidas; a falta 
de uma cultura democrática arraigada; 
a debilidade do sistema produtivo e do 
financiamento do Estado; o crescimento 
da pobreza, e a rede internacional de 
influências e pressões. Observa-se que os 
poderes da sociedade e do próprio Estado 
comumente situam-se fora ou acima de 
sua formalidade jurídica. Nesse sentido, 
a proposta para tornar a administração 

pública responsável através do controle 
social é uma medida bastante oportuna 
e conveniente para o Estado, visto que 
isso irá contribuir para que supere a 
crise de governabilidade que enfrenta na 
atualidade. Dessa forma o Estado poderá 
se relegitimar política e socialmente, 
por meio da incorporação dos cidadãos 
aos negócios públicos. Essa proposta 
supõe que, quanto mais se envolvam os 
cidadãos no debate público, e se criem 
canais de participação social, mais o setor 
público verá ampliada sua capacidade de 

ação (CLAD, 1998).
Mesmo considerando que, a partir 

da Constituição de 1988, o Legislativo 
brasileiro ampliou a sua esfera de 
controle sobre o Executivo, como 
por exemplo, por meio da criação de 
CPIs e de uma maior participação na 
elaboração e controle do orçamento da 
União, constata-se que a participação 
da sociedade no esforço de aumentar a 
transparência no setor público no Brasil 
ainda é muito baixa (Matias Pereira, 
1999). Muitos cientistas sociais, como 
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Demo (1993), têm argumentado que o 
atingimento dos objetivos para tornar 
efetiva transparência governamental 
necessita contar com a participação da 
sociedade. Assim, a participação surge 
como um importante instrumento 
para a mobilização e priorização dos 
problemas da sociedade, e é através 
dessa participação que serão conseguidas 
as reivindicações dos cidadãos. Essas 
reivindicações estão relacionadas com 
a questão da desigualdade social e da 
política social. Para Demo (1993:7), a 
política social é composta por três eixos: 
o sócio-econômico, o assistencial e o 
político. O eixo sócio-econômico abrange 
a relação entre ocupação/renda e o bem 
estar material. Já o eixo assistencial 
remonta ao espaço essencial das políticas 
sociais, entendendo-as como assistências 
aos devidos direitos dos cidadãos que 
não têm condições de se auto-sustentar. 
O terceiro eixo, o político, está ligado 

à participação dos cidadãos nessas 
políticas. A participação pode possibilitar 
o desenvolvimento da democracia 
através da ocupação de novas esferas 
anteriormente desocupadas, ampliando 
o respeito ao pluralismo da sociedade, 
uma vez que, há maior distribuição do 
poder e democratização da sociedade 
civil.

Sustenta Loureiro (2001:65) que 
“embora embrionária, a proposta 
de institucionalização de formas de 
responsabilização da administração 
pública através de controle social traz 
elementos bastante inovadores. Origina-
se da constatação de que os resultados 
da ação do Estado são percebidos de 
forma cada vez mais insatisfatória por 
parte da população. Ela fundamenta-se 
também na necessidade de ampliar os 
mecanismos de controle dos governantes, 
frente aos limites dos mecanismos de 
accountability. Em outras palavras, a ideia 

de controle social dos governantes nasce 
da percepção de que a eficiência não é 
inerente aos procedimentos burocráticos 
e de que a autonomização excessiva das 
elites tecnocráticas, comprometendo 
os princípios de responsabilização, 
tampouco elimina resultados medíocres 
de políticas públicas”.

Antes de iniciar o exame das 
propostas de combate à corrupção no 
Brasil entendemos importante ressaltar 
que, no esforço de sustentação das ideias 
propostas sobre medidas recomendáveis 
para elevar o nível de transparência no 
país, com vista a aumentar o controle 
da população sobre o governo, iremos 
nos apoiar nos relatórios divulgados 
pelas Comissões Parlamentares de 
Inquéritos (CPI) do Congresso Nacional; 
nos trabalhos divulgados pelas ONG 
que acompanham a questão da 
transparência, e nos estudos realizados 
por pesquisadores que cuidam do tema 
corrupção.

Ob s e r v a - s e  n o s  p a í s e s 
d e s e n v o l v i d o s  ( O C D E , 
2001:1-6) que o fortalecimento 

das relações do Estado com os 
cidadãos constitui-se em importante 
investimento destinado a aperfeiçoar 
o processo de formulação de políticas 
e em elemento fundamental da boa 
governança, permitindo ao governo 
obter novas fontes de ideias relevantes, 
informações e recursos para a tomada 
de decisão. Essa contribuição tem sido 
vista como importante também para 
a construção da confiança pública 
no governo, elevando a qualidade 
da democracia e fortalecendo a 

capacidade cívica. Esses esforços 
contribuem para o fortalecimento da 
democracia representativa, na qual 
os parlamentos desempenham papel 
de destaque.

No fortalecimento de suas relações 
com os cidadãos, fica evidenciado 
que os governos devem assegurar 
que: a informação seja completa, 
objetiva, confiável, relevante e 
de fácil acesso e compreensão; as 
consultas tenham objetivas claras 
e regras definindo os limites de seu 
exercício, assim como contemplem 
a obrigação do governo em prestar 
contas sobre sua forma de utilizar 

as contribuições do cidadão; e, a 
participação proporcione tempo 
e flexibilidade suficientes para 
permitir a elaboração de novas 
ideias e propostas pelos cidadãos, 
e de mecanismos para integrá-las 
nos processos de formulação das 
políticas governamentais (OCDE, 
2001:1). É perceptível, assim, que o 
sucesso da luta contra a corrupção 
nos países desenvolvidos tem sido 
alcançado graças a uma governança 
responsável e uma forte mobilização 
na política e na sociedade civil, 
que tem demonstrado ser capaz de 
controlar os detentores do poder. 

9. GOVeRnAnçA ReSPOnSÁVel e PARTICIPAçãO PÚBlICA

10. PROPOSTAS De MUDAnçAS nAS ReGRAS De COnTROle DA CORRUPçãO

Verifica-se que quase todos os 
países do mundo contemplam em 
suas legislações punição criminal 

para atos ativos e passivos de corrupção 
cometidos por funcionários públicos. 
Constata-se, também, que um número 
cada vez maior de países está tentando 
coibir outras formas de corrupção, 

tais como a corrupção indireta e as 
tentativas de corrupção. Estes esforços, 
entretanto, não têm sido suficientes para 
controlar a corrupção, especialmente 
nos países em desenvolvimento, como 
é o caso do Brasil. É nesse contexto que 
apresentamos, neste capítulo, algumas 
propostas de mudanças na forma de 

combater a corrupção no país.
Os estudos empíricos sobre o 

fenômeno da corrupção mostram que 
existem quatro níveis diferentes de 
corrupção. O primeiro é de caráter 
eventual e espontâneo, como o 
pagamento ao fiscal para evitar que o 
mesmo lavre multa. No segundo nível 
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está situada a corrupção estrutural, 
no qual se verifica o envolvimento 
de alguma empresa, cujo âmbito de 
atuação restringe-se ao nível municipal 
ou regional. Nesse caso podemos 
incluir os desvios apurados pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Poder Judiciário, que entre outras 
providências, investigou a construção 
do fórum do TRT de São Paulo. 
No terceiro nível encontra-se uma 
rede sofisticada de empresas ou de 
funcionários públicos agindo na esfera 
federal ao longo dos anos. Nesse caso 
temos, como exemplo, os casos dos 
desvios detectados pela CPI da SUDAM 
e SUDENE. No quarto nível temos 
o crime organizado, estruturado em 
redes criminosas sem base empresarial, 
onde a violência é a norma. Neste caso 
podemos citar a CPI que investigou 
a ação do narcotráfico no país. A 
análise dos relatórios dessas CPIs 
demonstra que as maiores dificuldades 
e obstáculos encontrados pelos 
responsáveis por essas investigações 
se situaram nos níveis três e quatro. 
Os resultados dos procedimentos 
adotados posteriormente nesses casos, 
pelo Ministério Público Federal, como 
pelo Poder Judiciário, mostram que, 
apesar da demora, a maioria dos 
culpados acaba sendo condenada à 
prisão. No entanto, a principal questão 
ainda permanece inalterada: somente 
uma pequena parcela dos recursos 
desviados é devolvida aos cofres do 
Tesouro.

Esse quadro descrito indica que, 
a elaboração de uma estratégia para 
viabilizar a implementação de um 
programa de controle da corrupção 
no Brasil, não é uma tarefa fácil, 
considerando a sua dimensão e 
peculiaridades. Por outro, buscamos 
apoiar também nossas argumentações 
nos relatórios divulgados pela ONG 
Transparência Internacional e nos 
estudos de importantes cientistas 
sociais brasileiros que estudam o 
fenômeno da corrupção, como por 
exemplo, José Pastore, Eduardo Ribeiro 
Capobianco, Marcos Fernandes 
Gonçalves da Silva e David Fleischer. 

Nesses  es tudos  esses  autores 
identificam com clareza as áreas de 
origem de corrupção, suas causas e 
medidas recomendadas para combatê-
las. Apresentamos, de forma sucinta, 
a seguir, as mais relevantes:
• Financiamento das Campanhas 

eleitorais.  Existe um quase 
consenso entre os cientistas 
sociais do país de que é preciso 
mudar as regras de financiamento 
das campanhas eleitorais, que, 
historicamente, sempre foram 
um convite à corrupção. Existem 
evidências de que quase todos 
montam um “caixa dois” para 
contabilizar as verbas. Sem um 
controle eficiente, os políticos 
eleitos com dinheiro registrado na 
contabilidade paralela assumem 
o cargo com o compromisso de 
retribuir os favores recebidos na 
campanha. Uma solução que deve 
ser considerada é a que propõe 
a aprovação de uma legislação 
específica e um controle mais 
rigoroso de campanhas políticas, 
to rnando  o  f inanc iamento 
exc lus iva me nt e  púb l i c o  e 
punindo exemplarmente os que 
continuarem utilizando esquemas 
ilícitos (Fleischer, 2000:99).

• Secretaria da Receita Federal. É 
importante aperfeiçoar o papel 
de fiscalização da Receita Federal 
nos procedimentos que envolvem 
os esquemas de “caixa dois” e 
outros mecanismos de sonegação 
de impostos para utilização em 
financiamentos de campanhas 
políticas.

• Cadastro Central. É preciso criar 
um cadastro central de empresas, 
que nele permaneceriam por um 
determinado período, de três 
a cinco anos, e que estaria à 
disposição da população para 
consultá-lo (ONG Transparency 
International).

• Acesso a informações. As pessoas 
que fazem negócio com o governo 
deveriam, por antecipação, facilitar 
o acesso a sua vida, assinando 
um documento que autorize 

uma agência do governo a fazer 
qualquer investigação em caso de 
suspeita.

• Ombudsman. No esforço para 
dar transparência,  às ações 
governamentais são oportunas 
que seja levada em consideração 
a  p ropos t a  de  ins t i tu i ção 
de um ombudsman, que teria 
a responsabilidade de avaliar 
denúncias anônimas contra 
funcionários públicos e ministérios, 
além de tornar públicos os termos 
de licitações e correspondências 
do governo.

• Licitações.  É necessário que 
as regras das licitações sejam 
permanentemente aperfeiçoadas, 
tendo como principal objetivo 
evitar o favorecimento. Entre essas 
inovações está o fortalecimento do 
sistema de compras do governo 
federal (Compras.net), que permite 
a intensificação da utilização do 
pregão eletrônico.

• Pagamentos a Fornecedores. Tendo 
como preocupação evitar a prática 
da “caixinha”, os pagamentos a 
fornecedores devem ser feitos nos 
prazos acordados.

• Controle Social. A estruturação de um 
governo digital abre as perspectivas 
de um avanço no controle social. É 
importante avançar nas discussões 
sobre o modelo econômico do 
país e no processo de elaboração 
e acompanhamento da execução 
do orçamento público, visto que 
é nesse instante que são decididas 
as prioridades da população, 
traduzidas por meio das políticas 
públicas (Matias Pereira, 1999: 
208).

• Controle Centralizado. No esforço de 
aumentar o controle social sobre o 
governo, é importante a orientação 
de medidas para viabilizar a 
criação de um sistema de controle 
centralizado no relacionamento 
entre o governo federal, os Estados 
e os municípios, em especial 
que diz com as transferências 
voluntárias, prestações de contas, 
contratações e programas federais 
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É sabido que códigos de ética 
não servem para quem não 
tem ética. As normas, por si 

só, não alteram hábitos e condutas 
se não estiverem respaldadas na 
exigência social e em uma estrutura 
de administração adequada. Nesse 
sentido, fica evidenciado que a 
aprovação de legislação, como por 
exemplo, nas áreas tributárias, 
eleitorais, trabalhistas e penais, para 
evitar a corrupção é apenas uma 
parcela dessa tarefa. É preciso ir mais 
além. Entre as medidas inovadoras 
encontra-se a proposta de criação 
de uma agência especializada no 
combate à corrupção no Brasil. A 
esse respeito, torna-se oportuno 
recordar que, no elenco de países que 
possuem agências especializadas no 
combate à corrupção, destacam-
se os casos da Austrália, Chile, 
Malásia, Cingapura e Taiwan. Essas 
agências são órgãos independentes 
que recebem recursos públicos, 
mas que estão fora de influências 

políticas.
Fica evidenciado, levando-se em 

consideração as características do 
Brasil, que é preciso aprofundar os 
estudos que recomendam a criação 
de uma agência encarregada de 
investigar casos de corrupção no país. 
No que se refere a sua estruturação, 
será recomendável que essa agência 
possua as seguintes características: 
seja mantida com recursos públicos, 
mas não sujeita à influência política; 
esteja muito articulada com a polícia 
e o Judiciário; tenha liberdade 
para monitorar a vida das pessoas 
que estivessem participando dos 
processos de contratação junto ao 
poder público; tenha liberdade 
de monitorar pessoas que estejam 
dando sinais exteriores de riqueza 
incompatíveis com o patrimônio; 
seja dotada do poder de congelar o 
patrimônio das pessoas suspeitas 
e  d a q u e l a s  q u e  e s t ã o  s e n d o 
investigadas; estar em condições de 
oferecer proteção às testemunhas.

Pastore (2001) observa que “a 
grande força das boas agências está 
na força das regras aprovadas por 
lei. Uma delas: todas as pessoas que 
fazem negócios com o governo têm 
de facilitar o acesso às suas vidas. 
Um empreiteiro que constrói para 
um órgão público, por exemplo, 
assina um documento autorizando a 
agência a vasculhar sua vida no caso 
de suspeição. A quebra do sigilo, 
portanto, é dada por antecipação”.  
Argumenta aquele autor que, para 
que as agências possam ter sucesso 
na sua tarefa é preciso reduzir os 
incentivos à corrupção, incluindo-se 
aqui o enxugamento da burocracia 
estatal; a diminuição do poder 
discricionário de seus integrantes; 
a  r emuneração  condigna  dos 
funcionários públicos; a melhoria da 
qualidade das leis; o estabelecimento 
de condições técnicas e econômicas 
para os órgãos de polícia e Justiça 
trabalharem na mesma velocidade 
das agências independes.

11. PeRFIl De UMA AGênCIA eSPeCIAlIZADA AnTICORRUPçãO

de financiamento.
• Reforma do Poder Judiciário. 

Reformar o Judiciário, fechando as 
brechas jurídicas que os advogados 
de defesa usam para retardar 
processos. Acabar ainda com a 
“indústria de liminares”, para 
forçar o Judiciário a tornar-se mais 
ágil nas suas decisões.

• Valorização da Burocracia. Os 
servidores públicos, num contexto 
de globalização, representam 
um capital intelectual básico 
no planejamento estratégico das 
instituições públicas nas quais 
prestam seus serviços; a confiança 
nas instituições públicas e a 
credibilidade dos funcionários se 
convertem em um elemento vital 
das vantagens competitivas entre 
os países, portanto, a integridade 
e a ética, as normas de conduta 
no serviço público, se convertem 
em fatores chaves da qualidade 
dos governos. A partir desta 

constatação pode-se afirmar que 
é preciso trabalhar em diferentes 
níveis para promover as mudanças 
de valores e o comportamento dos 
servidores públicos e da sociedade 
civil. Inclui-se entre essas medidas 
uma melhor remuneração, para 
valorizar a profissão e também 
evitar que mesmo as pequenas 
propostas de propina sejam muito 
convidativas.

• Tribunais de Contas. Acabar com a 
influência política nos tribunais 
de contas. Atualmente, o corpo 
técnico desses órgãos é muito 
bom, mas os conselheiros – os que 
tomam as decisões – são indicados 
pelo Poder Executivo. Por causa 
disso, os tribunais de contas não 
funcionam adequadamente e ainda 
acabam atuando em benéfico dos 
corruptores.

• Comissões Parlamentares de 
Inquérito. No que se refere ao 

funcionamento das sessões da CPI 
torna-se recomendável que deixem 
de ser um “palanque político” 
e se transformem em um órgão 
direcionado exclusivamente para 
a investigação do tema para a qual 
foi criada.
A identificação dessas áreas e a 

necessidade de mudanças na legislação 
e nas formas de atuação de órgãos 
governamentais permitem argumentar 
que o nível de transparência no país está 
diretamente relacionado com o nível 
de vontade política dos governantes. 
Isso é resultado da intensidade da 
pressão da sociedade organizada 
exercida sobre os detentores do poder 
para que isso ocorra. Nesse contexto, 
fica evidenciada a necessidade de 
inclusão na agenda política do país a 
proposta de criação de uma agência 
especializada no controle da corrupção 
no Brasil.
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12. COnClUSõeS

Buscamos debater neste artigo 
a importância de se promover 
mudanças  no combate  à 

corrupção no Brasil. Nesse sentido, 
procuramos mostrar que, apesar 
de possuir distintos mecanismos 
administrativos para combater as 
práticas corruptas, especialmente 
no âmbito dos poderes executivo 
e legislativo, o Estado brasileiro 
ainda não tem diretrizes explícitas da 
forma como pretende elevar o nível 
de transparência na administração 
pública. Acreditamos que essa 
desconexão nas relações Estado/
sociedade possa ajudar a explicar 
porque o Brasil continua a posicionar-
se entre os países com elevados níveis 
de corrupção. Assim, é possível 
especular que falta aos governantes 
a vontade política para definir um 
conjunto coerente de princípios 

gerais e estratégias que englobe todas 
as iniciativas governamentais para 
controlar a corrupção no país.

Observa-se  que  o  combate 
efetivo à corrupção, além de uma 
governança responsável, exige uma 
enérgica mobilização na política e na 
sociedade civil, para que se controlem 
os detentores do poder. Por sua vez, é 
perceptível que a corrupção quando se 
transforma em sistêmica, as medidas 
convencionais para combatê-la se 
tornam insuficientes. Nesse sentido, 
ficou razoavelmente evidenciado 
que é necessário buscar uma maior 
conscientização da sociedade civil 
com respeito aos custos da corrupção 
e cuidar para que as instituições e o 
mercado não sejam vulneráveis.

Conc lu ímos ,  ass im,  que  a 
elevação do controle social sobre os 
governantes no Brasil está exigindo um 
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 quais os desafios que o 
senhor espera enfrentar ao longo 
desse ano?

Encontramos a prefeitura numa 
situação financeira muito ruim. 
Com um orçamento irreal, recursos 
superestimados num momento de 
crise mundial e a folha de pagamento 
no limite da lei de responsabilidade 
fiscal, tivemos que fazer um choque 
de gestão. Cortamos despesas e 
contingenciamos investimentos – 
menos em áreas essenciais, como saúde 
e educação.  Estamos trabalhando 
duro para recuperar a capacidade 
de investimento da prefeitura. E 
queremos que até o final do ano o 
Rio seja a cidade do Brasil com maior 
capacidade de investimento. Melhorar 
a saúde financeira do município 
é fundamental para enfrentar os 
desafios da cidade. E os maiores 
estão certamente nas áreas de saúde e 
transporte. Já garantimos mão-de-obra 
para as emergências e um verão sem 
mortes por dengue. Agora, nossa meta 
é ampliar o Programa Saúde da Família 
e implantar as Unidades de Pronto-
Atendimento 24 horas. No setor de 
transportes, a nossa prioridade é bilhete 
único, que esperamos implantar até o 
início do ano que vem. 

 

Política de Choques para 
reordenar o Rio

“Prefiro deixar os balanços para a imprensa e 
o julgamento do meu governo para a opinião 
pública. Mas o que posso dizer é que trabalho 
apaixonadamente por essa cidade”.
Após cinco meses de governo, o Prefeito da 
Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fala dos 
desafios e projetos de início de mandato.

qual o balanço que o senhor faz 
desses cinco meses de gestão do 
município do Rio de Janeiro?

Eu prefiro deixar os balanços 
para a imprensa e o julgamento do 
meu governo para a opinião pública. 
Mas o que posso dizer é que trabalho 
apaixonadamente por essa cidade. 
Por isso, se você pensar num homem 
feliz, vai pensar em Eduardo Paes. 
Temos trabalhado muito nesses quatro 
meses e, a cada dia, descobrimos 
o quanto ainda temos que fazer. 
Mas é claro que já é possível notar 
importantes avanços - como o fim 
da aprovação automática no ensino 
fundamental, já no meu primeiro dia 
de governo. Demos início às operações 
contra a desordem urbana, conhecidas 
como “Choque de Ordem” e, que se 
transforma, dia a dia, no “Choque de 
Civilidade”. Declaramos Guerra ao 
Crack, destruindo pontos de consumo 
e acolhendo meninos e meninas 
drogados e prostituídos. Aprovamos 
na Câmara Municipal o projeto que 
cria as Organizações Sociais (OSs), que 
vai permitir um modelo de gestão mais 
eficiente e transparente nas áreas de 
saúde, educação e cultura, melhorando 
a oferta de serviços para população. 
Estamos nos preparando para ser uma 
das sedes da Copa de 2014 e confiantes 

em sediar as Olimpíadas de 2016. 
Enfim, o importante é que a população 
tenha em mente de que conta com um 
prefeito presente, que trabalha quase 
20 horas por dia para devolver a cidade 
maravilhosa aos cariocas e procura 
estar em todos os lugares da cidade. 
As edições da “Prefeitura Itinerante” 
nas Zonas Norte e Oeste são mais um 
exemplo disso.

  
O choque de ordem promovido pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro está 
movimentando a cidade. quais as 
consequências positivas que essa 
ação tem trazido para a cidade e a 
população em geral?

Acho que o termo “Choque de 
Ordem” dá a impressão de algo 
momentâneo, quando, na verdade, as 
ações de combate à desordem do meu 
governo serão permanentes. Queremos 
criar a cultura da ordem, do respeito 
às leis e resgatar a cidadania no Rio. 
E não apenas com ações de repressão. 
Cito dois exemplos. O comércio 
irregular, cuja parte mais visível são 
os camelôs, está sendo recadastrado 
e esses trabalhadores informais, 
muitas vezes usados pela indústria 
da pirataria, tendo a chance de virar 
microempreendedores individuais. 
Outro problema crônico, que também 
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tem um componente social, são os 
moradores de rua. Quem os vê sendo 
retirados das ruas não imagina que 
já temos 3 mil ex-moradores de rua 
hospedados em hotéis e abrigos pagos 
pela prefeitura. 

 
que tipo de ações o senhor pretende 

implementar ao longo de seu governo, 
para diminuir o déficit habitacional 
da cidade. 

A prefeitura do Rio já lançou 
o programa “Minha Casa, Minha 
Vida no Rio”, uma parceria com o 
governo federal e a Caixa Econômica, 
com a meta de construir 100 mil 
casas nos próximos quatro anos. 
Parece ambicioso, mas o déficit 
habitacional na cidade é em torno 
de 350 mil moradias. O interessante 
nesse projeto é que ele se dá por meio 
da iniciativa privada, num modelo 
muito parecido com o PAR, o Programa 
de Arrendamento Residencial, da 
Caixa – no qual, aliás, a Prefeitura do 
Rio é campeã. O “Minha Casa, Minha 
Vida no Rio” diminui a burocracia 
para a aquisição da casa própria e 
amplia para classes sociais mais 
baixas, já que a maioria das famílias 
beneficiadas tem renda até três 
salários mínimos. Já levantamos no 
banco de dados de imóveis públicos e 
privados 193 prédios, 217 terrenos, e 
330 imóveis subutilizados, em ruínas 

e estacionamentos com potencial para 
produção habitacional localizados na 
área central da cidade. Inicialmente, a 
prioridade do programa no Rio é para 
construções imobiliárias na região do 
Centro e Zona Norte, que são locais 
que já apresentam boa infra-estrutura. 
Aliás, tenho dito que a intervenção 
urbana que estamos fazendo no nosso 
governo mudará a cara do Centro e 
das zonas Norte e Oeste do Rio. Serão 
as grandes áreas de investimento da 
cidade. O Prodetur Cidade do Rio, 
que apresentamos no último dia 12 
de maio, prevê investimentos de 
US$ 187 milhões em cinco anos na 
revitalização da região portuária. 

 
O crescimento das favelas é um dos 

vários problemas que parecem sem 
solução. O que o senhor pretende 
fazer para conter o avanço dessas 
comunidades?

A construção das 100 mil casas 
populares do programa “Minha 
Casa,  Minha Vida no Rio” vai 
ajudar – é claro – a combater o 
crescimento das favelas e oferecer 
a l te rnat ivas  de  moradia  mais 
dignas para quem hoje vive nas 
comunidades. Existem ainda outros 
três importantes projetos que já 
estão em andamento na cidade do 
Rio para melhorar as condições de 
vida dentro das comunidades. Um 

deles é o Programa de Aceleração 
do  Cresc imento  (PAC)  -  uma 
parceria entre os três níveis de 
governo responsável por obras 
de infra-estrutura e intervenções 
urbanísticas em grandes favelas, 
como Rocinha,  Complexos  do 
Alemão e de Manguinhos. Já as 
comunidades menores e de médio 
porte são beneficiadas pelo Favela 
Bairro, um projeto de urbanização 
da prefeitura com financiamento 
d o  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o .  O  R i o  d e 
Janeiro já  fechou convênio de 
300 milhões de dólares com o BID 
para a terceira etapa do Favela 
Bairro,  que vai  at ingir  66 mil 
moradores de 40 comunidades e 
loteamentos irregulares. Vale ainda 
ressaltar mais um programa que está 
alterando a rotina dos moradores de 
três favelas: a ocupação social do 
Morro Santa Marta, da Cidade de 
Deus e da comunidade do Batan. 
Os governos municipal e estadual 
desenvolveram um novo modelo 
de policiamento comunitário que 
garantiu que a população desses 
locais ficasse livre da ação de 
grupos criminosos (tráfico de drogas 
e milícias) e voltasse a ter acesso a 
serviços públicos essenciais. E a 
ideia é estender este projeto para 
todo Rio de Janeiro.



56

Ri
o

maio 2009 - n. 41    Revista TCMRJ   

“É fácil as pessoas aceitarem 
idéias novas, o difícil é 
abandonar  a s  ve lhas 

crenças”, sentencia Liddell Hart ao 
analisar a dificuldade das grandes 
burocracias governamentais em 
adotar métodos, processos e inovações 
que confrontem modelos e lógicas 
costumeiras. A esse respeito, no 
contexto do início da Administração 
Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de 
Janeiro, vale a pena refletir sobre a 
dualidade das “idéias novas e velhas 
crenças”, conforme apresentada pelo 
estrategista inglês. 

Como ponto de partida, há certos 
princípios norteadores da gestão do 
Estado moderno que as administrações 
públicas, em geral, esforçam-se para 
aplicá-los permanentemente. Dentre 
esses princípios, são citados os 
seguintes: revolucionar a qualidade 
do atendimento aos usuários dos 
serviços  públ icos  ampliando, 
humanizando e modernizando os 
canais de comunicação entre Governo 
e Sociedade; reduzir custos, melhorar 
a qualidade dos gastos públicos e 
conferir transparência e previsibilidade 
às ações do Governo; fortalecer, no 
âmbito municipal, o sistema da livre 
iniciativa. Exemplo marcante que 
decorre da aplicação desses princípios 
é a recente instituição do programa 
Alvará Já, que simplifica e reduz o 
tempo para abertura e funcionamento 

“Ousar sonhar, ousar fazer”. O Secretário de 
Administração Paulo Jobim vai contra as velhas crenças e 
posturas burocráticas e considera que a ousadia é a fonte 
que impulsiona as mudanças.

Tempos de novos desafios

Paulo Jobim Filho*
Secretário Municipal de Administração

de empresas no Município. Há casos 
em que o tempo para o recebimento do 
Alvará é de apenas 24 horas.   

Em contrapartida, há uma série 
de crenças e valores observados nas 
burocracias governamentais que não 
evoluíram, ou que não tiveram suas 
interpretações atualizadas e, por essa 
razão, cristalizaram-se em paradigmas 
conservadores e conformistas. Dentre 
os malefícios provocados por essas 
“velhas crenças”, os mais nocivos são 
os que afrontam a cidadania ao limitar 
ou impedir o surgimento de soluções 
criativas e inovadoras. Nesse contexto, 
as filas, por exemplo, enquanto 
fatalidades burocráticas decorrentes do 
imobilismo administrativo, podem ser 
vistas como anacronismos gerados por 

essas velhas crenças. A esse respeito, 
já alertava o saudoso Ministro Hélio 
Beltrão ao lembrar que os governos 
são avaliados todos os dias nas filas e 
nos guichês de atendimento.      

A adoção da gestão estratégica 
no serviço público municipal é, sem 
dúvida, uma idéia nova, no sentido de 
sua importância e indispensabilidade 
para fazer frente aos desafios dos 
tempos atuais. É preciso queimar 
etapas na travessia para um Estado 
gerencial, o que significa abandonar o 
ritualismo burocrático, gerir por metas, 
avaliar resultados e, certamente, 
formar lideranças empreendedoras no 
setor público. 

A convivência com a frieza da 
burocracia irracional é inaceitável 
nas modernas administrações; nada 
mais do que uma velha crença a 
ser definitivamente expurgada, não 
importa o esforço, a despeito de ainda 
ser predominante em algumas áreas do 
setor público. Em oposição aos tempos 
que vivemos, plenos de insegurança e 
descrença quanto ao futuro, é preciso, 
também, ousar sonhar e ousar fazer! 
Essa ousadia é a fonte da energia que 
inspira e impulsiona os gestores e a 
equipe do Prefeito Eduardo Paes na 
luta para reverter o difícil e quase 
caótico quadro social herdado, que 
tanto afronta a ordem pública e, 
extensivamente, a dignidade dos 
cariocas.

A convivência 
com a frieza 

da burocracia 
irracional é 
inaceitável 

nas modernas 
administrações.

“

”

* Ex-Ministro do Trabalho e Emprego
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Choque de Ordem 
divide opiniões

Aprovado por uns, desaprovado por outros, o Choque de Ordem está presente na mídia 
desde os primeiros dias de governo do prefeito Eduardo Paes. A Revista TCMRJ, em enquete 
realizada com alguns munícipes constatou que a maioria considera o conjunto de ações “um 
mal necessário”, “tal o estado de desordem urbana instalado na capital fluminense”, “onde a 
certeza avassaladora da impunidade” é uma constante. Existe o questionamento a respeito da 
“forma como vem se desenvolvendo, com a maioria das ações ocorrendo na Zona Sul e Barra 
da Tijuca”. “Na realidade o Choque de Ordem trouxe uma certa esperança”. 

“Dar continuidade no combate à desordem é fundamental” pois, “como acreditar que dá 
para beneficiar alguém se não é uma ação definitiva?”.
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Educação começa em casa. Esta é a 
frase que poderia resumir a operação de 
Choque de Ordem realizada pela atual 
administração da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro.  Não quero com isto 
tirar os méritos de uma iniciativa inédita, 
importante, e além de tudo necessária, já 
que é notória a falta de respeito ao espaço 
alheio com que agem alguns cidadãos, se 
é que podemos denominá-los assim.

A fiscalização deve ser constante, 
ininterrupta. De nada adianta chegar 
em algum lugar, retirar camelôs, 
rebocar veículos, e nunca mais 
retornar ao local. É lógico que, em no 
máximo dois dias, tudo estará de volta 
e continuará como antes.  A população 
carioca deve mudar o seu pensamento. 
Em lugar algum se vê a quantidade de 
lixo nas ruas que vemos aqui, e muitas 

vezes também não vemos a quantidade 
de lixeiras que temos.  Não nos custa 
nada guardar o papel na bolsa, ou 
segurar a latinha de refrigerante. 
Mas não, joga-se tudo no chão, pelas 
janelas dos carros ou dos ônibus.  A 
situação realmente é muito triste, pois 
é a nossa casa que está sendo suja.  
Na concepção da sociedade atual, o 
espaço público não é visto como um 
espaço que também é seu, e sim como 
o espaço que não é de ninguém, por 
isso é permitido quebrar monumentos, 
praças, bancos, lixeiras, urinar onde 
der vontade, afinal “não é meu”. Mero 
engano, isso tudo “também é meu”.

Mas, por outro lado, como já foi 
dito, a educação começa em casa, e 
a mídia todos os dias publica alguma 
situação do tipo “Choque de Ordem: 

funcionários da Prefeitura urinam no 
chão” ou então “Choque de Ordem: 
secretário da Ordem Pública para carro 
em fila dupla”.  Notícias como estas 
desacreditam toda a operação. Vale 
lembrar que os servidores municipais 
são os mesmos cidadãos que sofrem, 
mas necessitam disto, das operações 
do Choque de Ordem, e assim como 
todos devem ser “reeducados”.  Quem 
nunca se deparou com um caminhão 
de lixo fazendo verdadeiras loucuras 
no trânsito, e como são veículos 
grandes e pesados, arriscam muitas 
vidas a cada manobra.  Por isso, Sr. 
Prefeito, pelo crédito de sua obra, 
arrume a sua casa, para que assim, 
nós munícipes, possamos acreditar 
que ainda é possível um futuro feliz 
para nossa cidade.

Rogério Brandão da encarnação - 37 anos - Administrador 
Morador de Vista Alegre

qual a sua opinião sobre o Choque 

de Ordem promovido pelo prefeito 

do Rio, eduardo Paes, desde seus 

primeiros dias de governo, e qual 

sua expectativa em relação às ações 

que vêm sendo realizadas?

Educação começa 
em casa



59 Revista TCMRJ    n. 41 - maio 2009

Vivian Sant’Anna lima 
Ginecologista e Obstetra – Moradora do Méier

O Choque de Ordem idealizado pelo 
prefeito Eduardo Paes para combater a 
desordem urbana instalada na capital 
fluminense tornou-se hoje sinônimo  da 
presença palpável de membros de sua 
equipe nas ruas, e revela-se na redução 
da população de rua, na melhora 
da iluminação de áreas públicas, na 
descoberta de depósitos de produtos 
clandestinos, no controle de ambulantes 
e “flanelinhas”, na demolição de 
construção irregulares e no combate à 
poluição  propagandista.

Não há dúvida de que a forma 
impactante como foi implementado 
tem levado a população a tentar  
reeducar-se, e fez  minimizar a 
certeza avassaladora de impunidade, 

gerando na população carioca a 
consciência da importância de se 
reprimir, igualitariamente, o grande e 
o pequeno delito.

Como toda medida de impacto, 
o  Choque de  Ordem,  embora 
conseguindo identificar e atenuar 
diversos problemas no Rio de Janeiro, 
também tem suas falhas, dentre 
as quais merece citação a forma 
diferenciada  como tem lidado com 
as diversas classes da sociedade, 
demonstrada pelo contraste evidente 
entre a onda de organização que se 
implanta progressivamente na zona sul 
e bairros adjacentes e a persistência do 
caos urbano nos subúrbios cariocas, 
onde os serviços públicos são falidos 

ou inexistentes, as vias públicas e 
calçadas são esburacadas, os carros 
estacionam  em qualquer lugar e 
a qualquer hora, e não se nota um 
guarda municipal em vastas zonas 
da cidade.

Por tudo isso que foi dito, desejo 
que a nova administração desta 
Cidade Maravilhosa, trabalhe de modo 
ordenado, mas também de forma 
criteriosa, utilizando as informações 
colhidas nessa fase inicial, mapeando-
as e analisando-as tecnicamente 
de forma a servir de base para o 
planejamento e criação de medidas 
duradouras que possam garantir às 
gerações atuais e futuras a dignidade 
que o povo carioca merece.

Um dos temas mais polêmicos 
da administração do novo prefeito, 
Eduardo Paes, está com certeza 
relacionado ao Choque de Ordem.

Diferente da administração 
anterior, que no final do mandato 
tinha se distanciado da população 
de um modo geral, com o prefeito 
apenas se manifestando, via e-mail/ 
internet através do seu ex-blog, 
a ação e o choque vieram a ser o 
objetivo de se tornar a marca da nova 
administração.

Nos primeiros dias de mandato, 

Diego de Almeida queiroz - 19 anos
estudante de Direito - Morador de Benfica

com uma ampla cobertura da imprensa, 
começaram as ações em diversas 
áreas da cidade, com repressão de 
ambulantes, estacionamento proibido, 
construções irregulares etc.

É inegável que a cidade sentia 
uma ausência da presença do Estado 
e tem que se reconhecer a necessidade 
de uma ação da Prefeitura nesse 
aspecto, e por algum lugar teria que 
começar.  

Mas o caráter como vem se 
desenvolvendo o Choque de Ordem é 
bastante questionável.Com a maioria 

das ações ocorrendo na zona sul e 
Barra da Tijuca, a ação da Prefeitura 
exclui a maior parte da cidade que 
sofre com a desordem. Bairros como 
Madureira, Méier, Pavuna, Penha e 
até a Tijuca, se vêem excluídos de 
uma maior atenção por parte dos 
governantes, principalmente quando 
se compara com a atenção dedicada à 
área mais nobre da cidade.

Ruas esburacadas,  fa l ta  de 
iluminação pública (que influi 
diretamente na segurança) são visíveis 
em diversas áreas da cidade, e até em 

Caos urbano nos 
subúrbios

Maioria das ações 
na Zona Sul e Barra 
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grandes vias como a Avenida Brasil.
Outra área que necessita de urgente 

ação das autoridades é a saúde, que 
diversas vezes já foi apontada como 
em estado caótico, e um setor tão 

fundamental como esse não pode 
deixar de atender com o mínimo de 
estrutura à população carioca.

Que é muito pouco tempo para se 
cobrar uma solução do novo prefeito, 

é verdade, mas temos que começar 
desde já, pois o Rio clama por uma 
melhor atenção de seus governantes 
para continuar recebendo o título de 
Cidade Maravilhosa.

Tenho  acompanhado  pe los 
jornais o Choque de Ordem e acho 
que vale a pena sim, o que eles 
estão fazendo. A Prefeitura está 
certa e deveria fazer isso sempre, 
com mais frequência e não só 
para aparecer, senão volta tudo 
de novo.

Se é para melhorar, vamos fazer; 
mas não adianta demolir casas, mexer 
com o povo das comunidades, se 
depois eles não vistoriam, permitindo 
que eles ou outros voltem e ocupem o 

local, e aí fica a mesma coisa.
Quanto aos camelôs, não deveriam 

estar trabalhando desordenados. 
Todos precisam trabalhar, precisam 
ganhar o pão de cada dia. Quando 
t rabalham indevidamente  são 
perseguidos, correm, perdem toda 
a mercadoria. Deviam apontar os 
lugares onde eles pudessem ficar, 
legalizar e ordenar. Todos têm que 
trabalhar.

O problema dos mendigos e 
crianças abandonadas, isso é triste. 

Não adianta recolher que no dia 
seguinte elas estão de volta na rua. 
Engravidam, adoecem. Não é uma 
ação definitiva.

Como acreditar que dá para 
beneficiar alguém se não é uma ação 
definitiva? Dói muito ver isso.

Gostaria de acreditar, mas não 
tenho expectativa nenhuma de 
mudanças, pois não acredito que 
o Choque de Ordem continue e dê 
resultados definitivos. Se pudesse, 
seria ótimo, mas infelizmente...

O Rio de Janeiro por ser uma 
cidade especialmente voltada para 
o turismo necessitava, há  muito 
tempo, de um verdadeiro Choque de 
Ordem Pública. Essa medida adotada 
pelo prefeito Eduardo Paes desde 
a sua posse vem de encontro com 
o anseio da população que reside 
na cidade, assim como a população 
turística. 

Por ser uma capital culturalmente 
diversificada, a Prefeitura tem o 
dever de educar e impor limites no 
ordenamento público. Isto tem sido 

feito através do Choque de Ordem 
Pública no combate aos camelôs, 
mendigos, crianças abandonadas, 
construções sem autorizações, 
invasões e etc. No  entanto, não 
sinto esta presença constante no 
dia a dia da cidade. São incursões 
esporádicas,  e que na maioria 
das vezes partem da imprensa a 
reclamação. E aí, como está na 
mídia, o governo toma medidas 
através do Choque de Ordem. Não 
há um combate permanente em 
cima daquele problema. Quando 

aparecem outras  rec lamações 
toda a preocupação passa a ser 
somente com o fato atual que está 
sendo mostrado. Isso também é 
culpa da mídia em geral, que não 
consegue noticiar conjuntamente os 
problemas. Ou se fala de invasões e 
construções irregulares nos morros 
ou se comenta a bandalha no trânsito. 
Se esquece do fato anterior diante do 
problema novo.  Dar continuidade no 
combate à desordem é fundamental 
no ordenamento da cidade. Na orla 
marítima, especificamente Leblon 

Creusolita Silva do Rosário - 63 anos
empregada doméstica - Trabalhadora em Copacabana

Armando Fábio quinhões da Silva
Coordenação de Comunicação Social da Infraero - Morador do leblon

Todos precisam 
trabalhar 

Falta um combate 
permanente 
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e Ipanema, o Choque se preocupou 
inicialmente com a desordem nos 
estacionamentos sobre as calçadas 
e na bagunça dos barraqueiros 
nas areias. Isso durou algumas 
semanas e depois fui notando a 
pouca presença ou a conivência 
dos guardas municipais com este 
problema. Com certeza já não tem 
a mesma eficácia o Choque de 
Ordem nestes bairros quanto a estes 
fatos. Com o fim dos autônomos na 
exploração do “Vaga Certa” houve 
uma pequena melhora na questão 
dos flanelinhas que praticamente 
impunham valores na hora de 
estacionar. Em jogos clássicos no 
Maracanã o Choque de Ordem não 
melhorou muito a situação crônica 
que se encontra o entorno do estádio. 
Com a lei seca, a tentativa do  
ordenamento em parte do trânsito 

ficou um pouco menos confusa, 
porém, na saída as principais vias 
do estádio ficam congestionadas 
devido a falta de guardas municipais 
na orientação dos motoristas. 

No início cria-se uma grande 
expectativa em toda nova experiência. 
Aí começam as cobranças para que 
as soluções sejam rápidas. Vivemos 
muito tempo sobre um enorme 
abandono público e o cidadão em 
geral se acostumou ao jeitinho 
e a se beneficiar da ausência do 
setor público. A permanência nas 
ruas e a tolerância zero com as 
infrações são fundamentais no novo 
choque de ordem implantado por 
esta nova administração. Acredito 
que a  informação educativa e 
principalmente a continuidade nas 
ações sobre as desordens tenham, a 
médio e longo prazo, soluções bem 

satisfatórias no ordenamento urbano 
na nossa cidade. A conscientização 
por parte das autoridades públicas 
também é necessária para que o 
choque seja respeitado e ganhe 
em credibilidade. Já observamos 
algumas atitudes inconvenientes 
por  par te  do  secre tar iado  no 
respeito à sinalização proibitiva de 
estacionamento. Carros oficiais nas 
calçadas acarretam desconfianças e 
falta de credibilidade por parte da 
população na tentativa do prefeito 
de solucionar as desordens. A 
expectativa é grande e acredito que 
um passo importante já foi dado e 
havendo uma maior mobilização 
por parte do Legislativo e Judiciário 
a cidade do Rio de Janeiro ganhará 
em organização e respeito no seu 
dia a dia.

O novo prefeito do Rio realmente 
veio com a intenção e a atitude de 
colocar ordem na total desordem 
em que nossa cidade encontrava-se, 
graças ao descaso dos governantes 
anteriores que, por não terem uma 
preocupação real com a melhoria da 
cidade e o bem estar de seu povo, 
deixaram chegar ao caos em que 
está ou estava pois, para obter a 
ordem na cidade ainda falta muito 
enfrentamento, trabalho, vontade e 
muita coragem. 

Sabemos que o recolhimento 
de material alimentar das barracas 
espalhadas nas ruas é de grande 
importância, pois quando o governo 
de uma cidade permite um comércio 
informal para atender às pessoas 

que ali residem, no mínimo deve 
ter o controle do que está sendo 
oferecido: um alimento de qualidade, 
dentro da exigência mínima das 
diretrizes definidas pela Secretaria 
de Vigilância Sanitária, para que sua 
população coma os alimentos com 
segurança. 

Acompanhar pela televisão e nas 
ruas o recolhimento de moradores 
e de menores abandonados é muito 
comovente, triste, mas ao mesmo 
tempo um grande alívio por não 
termos que passar por momentos 
tão desagradáveis em quase todas as 
ruas de nossa linda cidade. Apesar 
de sabermos que só recolher não 
é suficiente, pois os recolhidos 
necessitam dos mais diversos tipos 

de cuidados, acompanhamentos, 
parece que este governo está tendo 
realmente este cuidado. Não tenho 
como ter  certeza se tudo está 
caminhando corretamente, mas 
tenho grande esperança que sim. Isso 
é muito bom, precisamos apoiar cada 
vez mais esses tipos de atitudes.  

Agora, em relação ao reboque de 
veículos, multas aplicadas, a meu 
ver é excelente, pois a calçada já não 
pertencia mais à população, viraram 
estacionamentos, um grande abuso. 
Até mesmo em nossas residências, 
nossas calçadas são invadidas por 
veículos e nós, cidadãos, temos 
quase que implorar para que liberem 
nossos portões para passarmos.

O Choque de Ordem em relação 

Hilda Cristina Martins Clemente - 41 anos - Pedagoga
Moradora de Benfica

Esperança nos 
resultados 
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ERRATA: Chama-se Sueli Tolmasquim, e não Silvia Tolmasquim a engenheira que participou da enquete “O que o 
carioca espera do novo governo”, publicada na Revista TCMRJ, nº 40, pág.21.

aos transportes ilegais é também 
de grande relevância, pois sabemos 
que por trás deste tipo de transporte 
existe um esquema totalmente fora 
do controle fiscal, do cumprimento 
de regras mínimas estabelecidas por 
parte do governo, como segurança 
e conforto para com os usuários. 
E, ainda mais preocupante, a que 
t ipos de pessoas pertencem o 
controle desses tipos de transporte. 
Mas, também, não posso deixar de 
colocar uma observação crítica em 
relação aos transportes ditos legais, 
que oferecem um atendimento 
de  péss ima  qua l idade ,  bas ta 
acompanhar a viagem dentro de um 
desses transportes onde o motorista 
é ao mesmo tempo trocador. Espero 
que o governo esteja buscando uma 
mudança radical, pois pagamos 
muito caro para os empresários 
só pensarem em lucrar, e o pior, 
colocando a vida não só de seu 
funcionário em risco como a de 
todos nós que utilizamos este meio 

de transporte.   
En f im,  o  ma i s  impor tan te 

é que este “Choque de Ordem”, 
na realidade, trouxe uma certa 
esperança, um certo alívio para 
nós cariocas de nascimento ou de 
coração, que já não acreditávamos 
mais em mudanças. Sendo assim, 
posso afirmar que, em consequência 
desta sensação, sinto neste momento 
que valeu a pena votar neste governo. 
E mais, estamos orando por todos que 
estão preocupados em colocar ordem 
em nossa Cidade Maravilhosa, para 
que realmente busquem oferecer 
uma vida melhor não somente para 
os mais abastados como também para 
os mais necessitados. 

Que os líderes deste governo 
possam realizar “Choque de Ordem” 
também na saúde e na educação, 
v i s a n d o  o f e r e c e r  c o n d i ç õ e s 
melhores de atendimento médico à 
população.

Em relação à educação, que a 
mesma seja com mais qualidade e 

mais completa, onde a liderança da 
educação pública tenha a consciência 
de que os educandos são seres 
completos e não seres divididos, 
e que todos nós nos encontramos 
em um mundo globalizado, onde 
as fronteiras são quase nulas. Por 
isso, faço de algumas partes da 
letra de uma música um alerta 
para todos:  “A gente não quer 
só comida/A gente quer comida, 
diversão e arte(...) A gente não quer 
só dinheiro/A gente quer dinheiro/e 
felicidade/A gente não quer só dinheiro 
A  g e n t e  q u e r  i n t e i r o / 
E  n ã o  p e l a  m e t a d e . . . ” . 
 Com partes da letra da música 
Comida, cantada pelos Titãs, finalizo 
esta oportunidade de expressar um 
sentimento que, acredito, tem sido 
vivido por muitas outras pessoas, 
e estou na maior torcida, cheia 
de confiança que viveremos dias 
melhores em nossa cidade, que 
apesar de tudo é “Maravilhosa, como 
seu Povo”.

Bruno de Jesus da Silva - 29 anos - Auxiliar administrativo
Morador de Irajá

Sou favorável ao Choque de 
Ordem porque é preciso acabar com a 
baderna de carros na calçada e em fila 
dupla, atrapalhando a movimentação 
dos pedestres, principalmente nos 
fins de semana, com cada um parando 
onde quiser. 

Em relação aos camelôs, eu 
também sou favorável. Só que eu 
acho que deveria ter um cadastro 

Sem fiscalização 
não adianta

para eles trabalharem com tudo 
legalizado, tudo direitinho. E que a 
Prefeitura mantivesse a fiscalização, 
porque senão, só tirar o pessoal 
que está irregular das ruas, não vai 
resolver; se não tiver a fiscalização 
não vai adiantar. Eles vão voltar, é 
claro.

Quanto a tirar o pessoal que 
mora nas ruas, mendigos, crianças 

que ficam pedindo esmola, eu acho 
legal uma ação da parte da Prefeitura, 
mas acho que só dá certo se estas 
pessoas forem encaminhadas para 
tratamento, para receber algum tipo 
de assistência e orientação. Se não 
for assim não adianta nada. Elas 
vão voltar para as ruas, nas mesmas 
condições e tudo vai continuar a 
mesma coisa.
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ivers idade:  160 bairros 
preenchem de diferença 33 
Regiões Administrativas no Rio 

de Janeiro. Há bairros que conservam 
características de cidades do interior: 
cadeiras na calçada e televisão na rua, 
assento seguro das reuniões cotidianas. 
Há bairros sofisticados, impudicos 
e vanguardistas, que disseminam 
(e exportam) comportamentos. 
Mas também há bairros eivados de 
intransigência e descaso, descrença e 
mesquinhez – que se devem combater. 

Há bairros malandros, matreiros e 
carismáticos; bairros intermediários que, 
com “jeitinho” e gingado, dimensionam 
dois “Brasis” coexistentes: Oficial, de 
ministérios e repartições públicas; e 
oficioso, familiar; de casas grandes 

Retrato dos Bairros

Um Rio de 
muitas faces

D e senzalas. Há bairros dedicados à 
boemia, dados à esperteza e ao ócio. E 
os há reverentes à certeza de lucro por 
negócios constantes. 

Bairros praianos que acompanham 
ondulantes morenas, loiras e negras. 
Bairros morenos, curtidos, em que 
desfilam normas e códigos da praia. E os 
há também chamuscados de sol, bairros 
dos subúrbios em que as ondas ainda 
não chegaram. Mas quem pode dizer 
que por lá também não destilam loiras, 
morenas e negras?  Bairros pardos, 
“amigos da lei”, em que as leis têm sido 
trocas de favor.

160 bairros retratam instâncias e 
desdobramentos da cultura nacional, 
contextos e comportamentos diferentes. 
E, não raro, as características daquele se 

entremeiam neste, porque somos únicos 
e nos permitimos. Afinal, não existe 
outra Cidade que reúna tanta diferença 
em reduzidíssimas 33 Regiões. E ainda 
nem tratamos da mais extensa floresta 
urbana do mundo...

Para celebrar tamanha diversidade, 
a Revista TCMRJ apresenta a coluna 
“Bairros do Rio”. A cada edição, 
enfocaremos curiosidades, dados e 
eventuais problemas de dois novos 
bairros. Aleatória em princípio, 
nossa escolha, no entanto, poderá 
acompanhar qualquer motivação 
externa: dificuldades em discussão 
ou homenagens merecidas... Porque, 
evidentemente, adoramos enaltecer 
nossa Cidade.
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localizado no Engenho de Dentro.
Desde 1997, ano de construção 

da Linha Amarela,  a Abolição 
recebeu ainda mais investimentos: 
comerc iantes ,  empre i te i ras  e 
prestadores de serviços enxergam 
m u i t o  p o t e n c i a l  n o  b a i r r o . 
Atualmente, pode-se chegar à Barra 
da Tijuca, por exemplo, em apenas 
20 minutos. 

No entanto, talvez não seja boa 
opção deixar as famosas ruas do 
bairro: rua Moreira, rua Ferreira 
Leite e rua Macedo Braga. Construir 
arranha-céus, em lugar das casas 
tranquilas e arborizadas? 

Residencial e tranquilo, perto de tudo!
Abolição

Bairro da Zona Norte do Rio de 
Janeiro, a Abolição recebeu nome da 
atual rua da Abolição, antiga 13 de 
maio, data de assinatura da lei Áurea 
por Isabel Cristina de Bragança, 
então Princesa Isabel. De início 
destinado às lavouras e ao comércio 
de produtos agrícolas, a Abolição 
figura atualmente entre os bairros 
com melhores indicadores sociais da 
zona norte, IDH de 0,857 – número 
considerado elevado. 

B a i r r o  p r i m o r d i a l m e n t e 
residencial e tranqüilo, de ruas 
in ternas  mui to  arbor izadas  e 
sossegadas, a Abolição também se 
destaca por apresentar atividades 

comerciais intensas, mas restritas 
às proximidades da Av. Dom Helder 
Câmara (antiga Av. Suburbana) e ao 
Largo da Abolição.

Fato raro no Rio de Janeiro, 
não há favelas no bairro, embora 
vizinho de outros nada seguros. A 
Abolição encontra limites nos bairros 
de Pilares, Piedade, Encantado e 
Engenho de Dentro, e está próxima 
dos bairros do Méier, Cascadura e 
Madureira, reconhecidos centros 
comerciais da região. Em poucos 
minutos, moradores da Abolição 
podem estar no Norte Shopping ou 
no Estádio Olímpico João Havelange, 
mais conhecido por Engenhão, 

 Largo da Abolição 
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Praça das Nações

Recuperação do potencial
Bonsucesso

“A Zona Norte será a região mais 
beneficiada por obras no meu governo”, 
afirmou Eduardo Paes em 04 de março 
de 2009, recém-eleito prefeito do Rio 
de Janeiro. Paes promete investir em 
obras de resgate do potencial econômico 
e do aspecto urbanístico da região. 
Primeiro bairro beneficiado com as 
medidas de reestruturação da Zona 
Norte, Bonsucesso acaba de inaugurar 
os condomínios Palmeiras e Jardim das 
Acácias, na estrada do Itacaré – projeto 
que pretende beneficiar comunidades 
carentes do bairro.

A p e s a r  d e  c o n c e n t r a r 
imensa população de  idosos , 
predominantemente de classe 
média, Bonsucesso está rodeado por 
comunidades de baixa-renda. A Maré, 
por exemplo, reúne dezesseis favelas 
que se estendem por 800 mil metros 
quadrados e acompanham as pistas 
da Av. Brasil. Não bastassem altos 

índices de violência, que promovem 
esvaziamento de diversos bairros da 
cidade, Bonsucesso ainda enfrenta 
constante invasão do transporte ilegal 
e dos camelôs, provenientes das favelas 
das redondezas. 

Em passado não muito distante, 
Bonsucesso figurou dentre os mais 
importantes centros industriais da 
cidade. No entanto, em resultado do 
deslocamento do eixo econômico 
para outras regiões a partir da década 
de 80, Bonsucesso perdeu prestígio, 
e atualmente abriga antigos galpões 
industriais abandonados.

Integrante da Zona da Leopoldina, 
Bonsucesso recebeu nome da proprietária 
do Engenho da Pedra, Cecília Vieira de 
Bonsucesso que, em 1754, financiou a 
reforma da capela de Santo António, 
motivo da homenagem. As terras do 
Engenho da Pedra de Bonsucesso se 
estendiam até as margens do porto de 

Inhaúma, por onde se escoavam os 
produtos agrícolas do recôncavo do Rio 
de Janeiro.

Em 1914, Guilherme Maxwell, 
novo proprietário do antigo Engenho 
da Pedra, decidiu lotear e urbanizar as 
terras de Bonsucesso. Sob influência 
da eclosão da Grande Guerra (1914-18), 
Maxwell prestou homenagem aos países 
aliados que combateram as forças da 
Alemanha. Surgiram, assim, as avenidas 
Paris, Londres, Bruxelas, Roma e Nova 
Iorque e, também, a Praça das Nações, 
inteiramente reformada em 1996.

Bonsucesso  se  carac te r iza 
por apresentar ruas bem dispostas 
e planejadas ao redor da Praça das 
Nações. Outro ponto bastante peculiar 
do bairro, a praça Augusto Motta 
recebe diariamente centenas de idosos 
em busca do carteado e da conversa 
amigáveis. Talvez nem tanto aquele 
carteado...
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quando foi  criada a 
Corregedoria Geral da Secretaria 
especial de Ordem Pública e o que 
motivou sua criação?

O Secretário da Secretaria Especial 
da Ordem Pública, Dr. Rodrigo Bethlem, 
criou a Corregedoria Geral na estrutura da 
SEOP, através do Decreto nº 30339/2009, 
de 01/01/2009, objetivando atingir 
a ordem pública em sua plenitude, 
dentro da ótica de que a mesma ordem 
cobrada do administrado também deve 
ser respeitada pelo servidor público 
que é representante da Administração 
Pública.

quais as atribuições do corregedor? 
quais as maiores dificuldades 
encontradas no exercício do cargo?

São atribuições do corregedor:
  - dirigir os serviços da Corregedoria 

Geral;
- exercer as atividades de correição 

e inspeção, sempre que possível, 
pessoalmente ou por servidores 
expressamente designados;

- instaurar sindicâncias para apurar 
as transgressões disciplinares imputadas 
aos servidores subordinados a SEOP 
e remeter à Comissão Permanente 
de Sindicância para o devido 
procedimento;

- avocar, de ofício ou mediante 
determinação do Secretário, os 
procedimentos apuratórios que, pela 
natureza e complexidade, requeiram 
apuração direta pela Corregedoria 
Geral;

- expedir, concorrentemente com o 
Secretário, atos punitivos, decorrentes 

Órgão novo na estrutura organizacional da administração 
pública municipal, a Corregedoria Geral da Secretaria 
Especial de Ordem Pública representa uma mudança 
cultural na gestão administrativa do Município do Rio 
de Janeiro, segundo a corregedora geral, delegada Nadia 
Abrahao. “A mesma ordem cobrada do administrado 
também deve ser respeitada pelo servidor público”, diz.

Nadia Sad Abrahao
Corregedora Geral da Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP

de procedimentos disciplinares 
instaurados no âmbito da Corregedoria 
Geral, até o limite de 30(trinta) dias de 
suspensão, observados os princípios 
constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório;

- propor, fundamentadamente, 
medidas preventivas destinadas a 
assegurar a regularidade dos serviços 
da SEOP, visando evitar desvios de 
finalidade;

- assessorar o Secretário Municipal 
da SEOP nos assuntos relacionados 
ao controle interno e às atividades de 
inteligência;

A Corregedoria é um órgão 
novo na estrutura organizacional da 
Administração Pública Municipal, 
representando uma mudança cultural 
na gestão administrativa do Município 
do Rio de Janeiro, o qual não conta com 
órgãos correicionais em suas demais 
Secretarias, que gerou dificuldade 
quando da implementação na SEOP. 

 
que atividades a Corregedoria Geral 

realiza?
A Corregedoria Geral da SEOP 

é responsável pela orientação, 
fiscalização e controle das atividades 
funcionais dos seus servidores, 
visando o cumprimento das leis e dos 
princípios que regem a Administração 
Pública, com o fim de proporcionar 
ao cidadão a eficiência dos serviços 
que  movem a  ges tão  públ ica 
municipal no âmbito da Ordem 
Pública, competindo-lhe: a correição 
e inspeção, em caráter permanente 
ou extraordinário, das atividades 

da Secretaria e dos servidores a 
ela subordinados; a instauração 
de sindicâncias e apuração das 
transgressões disciplinares imputadas 
aos funcionários por ato do Corregedor 
Geral ou do Secretário Municipal da 
SEOP, na forma das normas legais e 
regulamentares vigentes;  a supervisão 
das atividades da Corregedoria da 
Guarda Municipal.

quantos  se rv idores  a tuam 
na Corregedoria e que funções 
desempenham?

Atuam o Corregedor Geral, três 
servidores que integram a comissão 
permanente de sindicância, criada 
através da Resolução “P” SEOP nº. 
121 de 06 de maio de 2009, e quatro 
servidores que integram o grupo de 
apoio.

no pouco tempo de existência, já foi 
possível mensurar resultados?

A existência de uma corregedoria 
sempre gera resultados positivos, à 
medida que age proativamente buscando 
Orientar e Controlar a atividade dos 
servidores, tendo a punição como 
última medida.

O pessoal da Corregedoria acompanha 
as operações da Secretaria? De que 
forma?

Somente quando determinado 
pelo Secretário, sendo a atuação para 
verificar se os servidores ao combaterem 
a desordem urbana estão agindo dentro 
da legalidade, respeitando os direitos e 
garantias do cidadão.

A ordem pública na plenitude
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A senhora nasceu em Pal-
meira dos Índios, Alagoas, e foi criada 
em Botafogo, no Rio de Janeiro. e 
como foi sua infância?

Meus pais eram pessoas muito sim-
ples. Sai de Palmeira dos Índios com 5 
anos. Aos 7 anos fui para um colégio 
interno e de lá saí com 18 anos já com 
o propósito de ser médica.

quando a senhora começou a se in-
teressar pela medicina?

Ainda no colégio interno eu me 
dei conta do meu interesse pela medi-
cina. Sempre que uma criança ficava 
doente ou uma das coordenadoras, 
me oferecia para cuidar. Ainda muito 
nova aprendi a verificar a temperatura 
e dar injeção.

Como surgiu o desejo de atender 
crianças carentes com problemas car-
díacos?

Na minha clínica atendia muitas 
crianças carentes com problemas no 
coração e tinha muita dificuldade em 
encaminhá-las para procedimentos ci-
rúrgicos e exames invasivos.

quando foi criado o Pró Criança 
Cardíaca? quantos pacientes foram 

Idealizadora do Pró Criança Cardíaca, 
instituição que atende crianças carentes 
com problemas no coração, a Dra. 
Rosa Célia Pimentel Barbosa, com 
sua inspiração e exemplo, conseguiu 
tocar o coração saudável das pessoas e 
expandir sua obra que, desde o projeto 
inicial, em 1996, até hoje, já atendeu a 
milhares de crianças e realizou mais de 
700 cirurgias cardíacas.

De coração, 
para corações

Criança como dar sustentabilidade a 
este atendimento médico social.

De que maneira o trabalho social 
influi na sua vida?

O que consome mais não é o 
trabalho médico, porque cuidar da 
criança com problemas no coração é 
minha vocação. O que cansa é manter 
a instituição, precisamos de recursos 
financeiro e com a construção do hos-
pital o trabalho ficou imensamente 
maior e como não podemos gastar di-
nheiro aumentando os profissionais, 
sobrecarrega muito toda a equipe.

O reconhecimento da sociedade, 
inclusive com prêmios, ao seu traba-
lho traz mais responsabilidades?

Sinceramente não me sinto mais 
responsável por isto. Eu nunca tive 
empregos e sempre tive responsabi-
lidades. O reconhecimento e os prê-
mios são importantes para continuar 
este trabalho de relevância médico 
social que é cuidar dos pequenos ca-
rentes com o coração doente.

Que bom seria se estas crianças 
não precisassem de nós, mas que feli-
zes somos de poder servi-las. Servir é 
um privilégio.

atendidos até agora e quantas cirur-
gias foram realizadas?

Fundei o Pro Criança Cardíaca em 
1996. Já fizemos milhares de atendi-
mentos e 700 cirurgias cardíacas.

qual a rotina de atendimento no Pró 
Criança Cardíaca?

A criança chega ao Pro Criança 
Cardíaca com consulta marcada. No 
primeiro atendimento é feita a consulta 
clínica, ECC e Ecocardiograma. Depen-
dendo do diagnóstico será encaminha-
da para outros procedimentos e se for o 
caso entra na fila de cirurgia. Também 
passa por avaliação odontológica, rece-
be os medicamentos e cesta básica.

Atualmente, como o Pró Criança 
Cardíaca se mantém? 

O Pró Criança se mantém de do-
ações, eventos e venda de produtos 
com a logomarca da Instituição.

A construção do Hospital Pró 
Criança é o futuro do Pró Criança 
Cardíaca?

Por que saímos para a construção 
do Hospital Pro Criança? Com o hos-
pital próprio vamos não só garantir 
a continuidade do trabalho do Pro 
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A sociedade brasileira vem 
passando por profundas 
transformações, não somente 

as de caráter mais geral na economia 
e na cultura, mas, também, aquelas 
que se registram no campo de atuação 
constitucional dos Tribunais de Contas, 
em especial com a implementação 
do paradigma de controle externo 
estabelecido pela Constituição de 
1988, a reconfiguração do quadro 
normativo da gestão pública, com a 
Emenda Constitucional 19/1998, e, 
sobretudo, com os novos conceitos 
e parâmetros estabelecidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC nº 
101/2000).

Por outro lado, a consolidação da 
prática democrática em nosso País 
contribuiu para a formação de uma 
opinião pública cada vez mais exigente 
quanto à transparência e probidade no 
uso e aplicação dos recursos públicos, 
face à constância de notícias sobre 
desvios, fraudes e corrupção na gestão 
pública, em um crescendo que não 
poupa pessoas e nem instituições, 
inclusive envolvendo membros de 
Tribunais de Contas, no mais das vezes, 
entretanto, sem emprestar aos fatos sua 
real dimensão.

Todos esses eventos concorrem, 
naturalmente, para um cenário em que 
se reivindica maior presteza e eficácia 
da ação fiscalizatória dos órgãos de 
controle, visando prevenir e corrigir 
condutas inadequadas e danos ao 
patrimônio público. São desafios que 
não podem ser enfrentados com os 

Conselheiro Francisco Netto
Presidente do TCM/BA

Os Tribunais de Contas e a 
Modernização Institucional

procedimentos tradicionais. Exigem não 
só o aprimoramento dos procedimentos 
de controle e a atualização do repertório 
de conhecimentos, como a promoção 
de valores da ética em que se resgate o 
verdadeiro sentido republicano no trato 
da coisa pública.

Nesse sentido, os Tribunais de Contas 
– TCs, com o apoio técnico e financeiro 
do Governo Federal, por intermédio do 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, e com 
o empenho de suas associações de 
classe, a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – Atricon 
e a Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas dos Municípios – Abracom, 
vêm realizando um grande esforço para 
o aperfeiçoamento dos seus processos de 
trabalho e a uniformização da atuação 
técnica e jurisprudencial, viabilizados 
com o Programa de Modernização do 
Controle Externo dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios – Promoex.

Ressalte-se que a disposição 
do Governo Federal em apoiar, 
financeiramente, os projetos de 
modernização dos Tribunais, inclusive 
como mutuário do contrato de 
empréstimo junto ao BID, reflete a 
importância destas instituições, no 
contexto do Estado Democrático de 
Direito, como pilares da gestão pública 
responsável.

No conjunto das iniciativas, devem 
ser destacadas, pelo seu largo alcance, 
além dos projetos individualizados de 
cada TC, voltados para o planejamento 
estratégico, redesenho dos métodos 
de controle externo, gestão de pessoas 
e modernização da infraestrutura 
de tecnologia de informação (TI), 
a elaboração do Anteprojeto de Lei 
Nacional do Processo de Fiscalização 
dos Tribunais de Contas, e a criação 
dos Colégios de Presidentes e de 
Corregedores.

O Anteprojeto de Lei Nacional 
Processual, elaborado, no âmbito 
do Promoex, sob a coordenação do 
Instituto Rui Barbosa – IRB (entidade de 
apoio técnico aos TCs) e, no momento, 

em exame no Tribunal de Contas da 
União – TCU para envio ao Congresso 
Nacional, estabelece regras básicas sobre 
o processo de fiscalização e contempla 
medidas mais efetivas para a defesa 
do patrimônio público. As normas 
nele propostas, ainda que de caráter 
geral, visam harmonizar procedimentos 
relativos ao exercício do controle externo 
e estabelecer uma configuração mais 
delineada e visível do Sistema Nacional 
de Controle Externo e do exercício da 
magistratura de contas no Brasil.

À sua vez, o Colégio de Presidentes e 
o Colégio de Corregedores e Ouvidores, 
uma iniciativa das associações de 
classe, constituem valiosas instâncias 
internas para a discussão, de modo 
sistemático, de questões institucionais 
de interesse dos Tribunais, e uma efetiva 
contribuição para o aprimoramento 
da conduta éticofuncional dos seus 
próprios integrantes.

Ademais, acha-se em tramitação, no 
Congresso Nacional, Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC), preconizando 
a criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais, com missão de controle 
externo dessas instituições, a exemplo 
do que já ocorre em relação aos órgãos 
jurisdicionais e ao Ministério Público.

O Projeto de Lei Nacional do 
Processo de Fiscalização, o Colégio 
de Presidentes e de Corregedores e a 
PEC do Conselho Nacional de TCs são 
iniciativas que representam avanços 
e, em última análise, vão contribuir 
para fortalecer os próprios Tribunais 
de Contas como instituições de serviço 
ao cidadão, tendo como premissas 
que os órgãos de controle devem, não 
somente, combater a má-gestão dos 
bens e dinheiros públicos, mas também 
estar alicerçados na transparência e 
na correção dos procedimentos que 
eles mesmos executam. É da própria 
democracia que quem fiscaliza também 
deve ser fiscalizado.

Desse modo, os Tribunais de Contas 
estão adequadamente respondendo ao 
cenário de desafios e posicionando-se 
à altura das expectativas da sociedade 
brasileira.
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Trabalho de Conclusão do Curso 
de Pós Graduação na PUC-Rio, 
realizado pelos servidores Alita 
Neves Cantini e Fernando Dantas 
Ruiz, da Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento do 
TCMRJ – CAD, como requisito 
parcial à obtenção do Título de 
Especialista em Direito Fiscal.

Os tributos no Município do Rio de 
Janeiro, com ênfase nas taxas municipais e 
seu comportamento no exercício de 2007

esgatando parte da História 
Brasileira, apresentaremos um 
breve relato sobre o surgimento 

dos Municípios na estrutura 
federativa e as mudanças havidas 
em sua autonomia face aos processos 
de centralização e descentralização 
ocorridos desde a época do Império.

Considerando que a sustenta-
bilidade dos Municípios decorre 
diretamente de sua arrecadação e do 
repasse de verbas constitucionalmente 
estabelecidas, este trabalho pretende 
demonstrar a importância dos tributos 
na arrecadação do Município do Rio 
de Janeiro, destacando a participação 
das taxas, no total da sua receita 
tributária, e quais as taxas atualmente 
instituídas.

1.1. O Município nas Consti-
tuições Federais

Na época do Império, a Adminis-

tração era centralizada, o Governo 
Central decidia o que deveria ser 
repassado à competência provincial.

A Constituição do Império, datada 
de 25 de março de 1824, dedicava 
apenas alguns artigos (167 a 169) 
sobre as Cidades e as Vilas (a palavra 
Município ainda não era utilizada). 
A receita advinha da cobrança 
de valores que hoje se igualariam 
às taxas, embora sem as mesmas 
características.

Com a Proclamação da República, 
fez-se referência ao Município na 
Constituição de 1891, em seu artigo 
68. Estabeleceu-se que os Estados se 
organizassem de forma a assegurar 
a autonomia do Município “em 
tudo quanto respeite ao seu peculiar 
interesse”.

Com a promulgação da Constituição 
de 1934, o Município passou a ter sua 
autonomia reconhecida. Constava no 

Texto Constitucional referência sobre 
autonomia política (eleição de seus 
prefeitos e vereadores), financeira 
(decretação de seus impostos, taxas 
e outras rendas) e administrativa 
(organização de seus serviços).

Outorgada a Constituição de 1937, 
também não incluiu o Município 
como ente federado, continuou o 
respeito à autonomia relativa ao 
peculiar interesse, bem como a 
eleição dos vereadores, a decretação 
dos impostos e taxas, a prerrogativa 
de organização dos seus serviços, no 
entanto os prefeitos não seriam eleitos 
e sim nomeados pelos governadores 
dos Estados.

Promulgada a Constituição de 
1946, os Municípios continuaram 
excluídos da Federação, que era 
composta pelos Estados, Distrito 
Federal e Territórios. Diferenciava-
se, no entanto, da Carta de 1937, 
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entre as espécies tributárias, 
a taxa é aquela em que o 
legislador constituinte, da 

Carta de 1988, fez uma definição 
extensiva de sua conceituação e não 
estabeleceu um rol exaustivo a ser 
instituído por cada ente federativo.  
Assim, vamos apresentar neste 
capítulo alguns aspectos conceituais 

pois negava à União a possibilidade 
de intervenção nos Estados, salvo em 
determinadas situações, previstas em 
seu texto, tais como para assegurar a 
autonomia municipal.

Segundo Hely Lopes Meirelles, em 
seu livro Direito Municipal Brasileiro 
(13ª edição, São Paulo, Editora 
Malheiros)1:

Na Constituinte o Municipalismo 
ganhou corpo e veio a se refletir na 
Constituição de 1946 sob o tríplice 
aspecto político, administrativo e 
financeiro.  Impressionados com a 
hipertrofia do Executivo no regime 
anterior, os novos legisladores pro-
moveram equitativa distribuição 
dos poderes e descentralizaram a 
administração, repartindo-a entre 
a União, os Estados-membros e 
os Municípios, de modo a não 
comprometer a Federação, nem ferir 
a autonomia estadual e municipal.
A autonomia municipal foi 

relativizada, na Constituição de 1967, 
no que se referia à escolha dos prefeitos, 
que poderia se dar pelo voto popular, 
pelos governadores (nas capitais e 
Municípios considerados estâncias 
hidrominerais) e pelo Presidente da 
República, nos Municípios declarados 
de interesse da segurança nacional.

Com a Emenda Constitucional 
n. 1, de 1969, no que diz respeito à 
autonomia municipal, foi mantida 
a competência estadual para ditar 
a Lei Orgânica, foram repetidas as 
normas sobre autonomia financeira 
e administrativa, como também as 
limitações às eleições dos prefeitos, 
o que mais tarde foi revogado, por 
emenda, estendendo-se as eleições a 

todos os Municípios, sem exceção.
Ainda conforme nos ensina o Sr. 

Hely Lopes Meirelles2:
No campo financeiro, a Constituição 
de 1969 discriminou os impostos 
municipais, reduzindo-os ao de 
propriedade predial e territorial 
urbana (IPTU – art. 24, I) e ao 
imposto sobre serviços (ISS – art. 24, 
II), mas atribuiu à lei complementar 
federal o estabelecimento de 
normas gerais de direito tributário 
e a regulamentação das limitações 
constitucionais ao poder de tributar 
(art. 18, § 1º). Manteve a faculdade 
de instituir e arrecadar taxas e 
contribuições de melhoria, dentro 
dos limites conceituais que o próprio 
texto fixou para as três entidades 
estatais tributantes (art. 18, I-II); 
proibiu que se tomasse para base de 
cálculo da taxa o mesmo elemento 
que tivesse servido para incidência 
de imposto (art. 18, § 2º); vedou a 
Estados e Municípios a instituição 
de empréstimo compulsório 
(art. 18, § 3º); e, por derradeiro, 
criou restrições ao endividamento, 
externo e interno, de Estados e 
Municípios, sujeitando-os a amplo 
controle pelo Senado Federal 
(art. 42, IV e VI).
Os Municípios passaram a integrar 

a federação a partir da Constituição de 
1988, conforme dispõe o seu artigo 
primeiro, com autonomia idêntica à 
da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. A redação dos artigos 29 
e 30 estabelece a capacidade de o 
Município elaborar sua Lei Orgânica, 
sem que haja interferência Estatal, 
e de se responsabilizar por diversas 

atribuições, tais como eleição do 
seu Corpo Legislativo, legislar sobre 
assuntos de interesse local, organizar 
e prestar determinados serviços e 
instituir e arrecadar seus tributos.

Complementando com os dizeres 
de Hely Lopes Meirelles3:

A característica fundamental 
da atual Carta é a ampliação da 
autonomia municipal no tríplice 
aspecto político, administrativo e 
financeiro, conforme estabelecido 
nos arts. 29-31, 156, 158 e 159, 
outorgando-lhe, inclusive, o 
poder de elaborar sua lei orgânica 
(Carta Própria), anteriormente 
adotada apenas pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, desde a Lei 
Júlio de Castilhos, de 12.01.1897.  
Extingui, também, a nomeação 
de prefeitos para qualquer 
Município, manteve a eleição 
direta para vereadores (art. 29) 
e vedou a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas 
municipais (art. 31, § 4º).
Cumpre-nos salientar que há 

diferenças substanciais existentes em 
diversos municípios de uma mesma 
região, em função dos recursos de que 
dispõem, podendo alguns oferecer às 
suas populações serviços de qualidade, 
enquanto que em outros, há carência 
de determinados serviços.

Com este trabalho pretendemos 
trazer ao leitor o cenário da arrecadação 
dos tributos no Município do Rio de 
Janeiro, no exercício de 2007, para 
administrar sua máquina pública, 
com maior detalhamento dos tipos de 
taxas instituídas e sua participação 
na receita tributária.

doutrinários, as taxas instituídas 
pelo Município do Rio de Janeiro e o 
quanto representa o montante de sua 
arrecadação face aos impostos.

2.1. Aspectos Conceituais
Taxa é uma das espécies tributárias, 

cuja hipótese de incidência é a 
prática de uma atividade estatal, no 

exercício do seu poder de polícia ou 
na utilização, efetiva ou potencial, 
de um serviço público específico e 
divisível prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição.  Trata-se de um 
tributo vinculado e, portanto, a sua 
hipótese de incidência, definida em 
lei, depende de uma atividade estatal 
específica relativa ao contribuinte, ou 

2. TAXAS

D
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seja, de uma ação estatal que acarrete 
ao contribuinte o gozo individualizado 
do serviço público.  A taxa é também 
tributo comutativo, ou retributivo, 
porque se baseia no princípio do 
custo/benefício e não no princípio da 
capacidade contributiva, custo para 
Administração e benefício público 
para quem receber o serviço.  Sendo 
assim, sua exigibilidade é imediata e 
direta, com objetivo de compartilhar o 
gasto público pela atividade prestada 
pelo Estado a um grupo determinado, 
e não à sociedade em geral.

O aspecto material da taxa é 
retirado da hipótese de incidência, 
descrita no art. 145, II, da CF/88, 
complementado pelo CTN, art. 77, 
conferindo:

Art. 145 CF/88: A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos:

(. . .)
II – taxas, em razão do exercício 

regular do poder de polícia, ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte 
ou postos à sua disposição.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 77 CTN: as taxas cobradas 

pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, 
no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, 
ou utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à 
sua disposição.

Assim, pode-se afirmar que o 
aspecto material do tributo em sua 
espécie taxa é exercer o poder de 
polícia ou prestar serviço público.

Esta definição torna-se 
importante, uma vez que aqui 
estão reunidos os parâmetros para 
qualificar e diferenciar as taxas dos 
demais tributos, sendo esta definição 
complementada pelos artigos 78 e 
79 do Código Tributário Nacional.  
O referido Código, em seu artigo 78, 
apresenta o conceito de poder de 
polícia e, em seu parágrafo único, 

é introduzido o que se entende por 
exercício regular.  A definição de 
serviço público é feita no artigo 79, 
sendo descritos em seu inciso I, a 
utilização efetiva ou potencial e 
no inciso II, a especificidade e, por 
último, no inciso III, a divisibilidade, 
que individualiza a utilização dos 
serviços, “separadamente, por parte 
de cada um de seus usuários.”

Desta forma, estão legalmente 
estabelecidos os aspectos materiais 
necessários a serem observados, 
quando da criação das taxas.

Ocorre, porém, que devido à rigidez 
estabelecida constitucionalmente 
para a criação de novos impostos, 
é comum verificar-se a instituição 
de ‘taxas’ pelos entes federativos.  
Entretanto, ao se fazer uma análise 
criteriosa do aspecto material das 
mesmas, pode-se identificar a 
ausência de características peculiares 
e essenciais a esta espécie de 
tributo, e, vir a caracterizá-los como 
verdadeiros impostos.

Tem-se, então, como pressuposto 
que se o serviço público não for 
específico e divisível não poderá ser 
cobrado a título de taxa.  Todavia, 
existem outros serviços públicos, 
também específicos e divisíveis, 
cobrados mediante preços públicos, 
cujas diferenças têm sido objeto de forte 
debate doutrinário e jurisprudencial.

Segundo Luiz Emygdio4:
Os tributos, sendo receitas 
derivadas, não se confundem com 
os preços, receitas originárias. 
Tributos são receitas obtidas pelo 
Estado diretamente do patrimônio 
do particular e mediante a 
utilização do elemento coação. 
Preços constituem receitas que o 
Estado, com base no art. 173 da 
CRFB/88, que autoriza a intervenção 
no domínio econômico, aufere 
em decorrência da exploração 
de seu próprio patrimônio ou 
do desempenho de atividades 
comerciais, financeiras, industriais 
etc., agindo como particular e 
não investido de sua soberania, 
remunerando serviços públicos 
inessenciais.

A conclusão a que chega o 
renomado professor é que a taxa tem 
natureza compulsória, legal, e de 
direito público, ao passo que o preço 
público tem natureza voluntária, 
contratual e de direito privado.

Seligman faz uma classificação 
das Receitas Públicas dividindo-as em 
preço quase-privado, preço público, 
taxas, contribuições de melhoria 
e impostos, que se baseia em um 
critério econômico, no qual utilizou 
os interesses privado e público como 
contrapontos de uma escala, e a 
preponderância de um sobre o outro 
nas atividades financeiras exercidas 
pelo Estado.  Tem como ponto de 
partida um interesse exclusivamente 
privado, cuja receita denominou de 
preço quase-privado, na qual o Estado 
age em regime de concorrência e se 
relaciona com o particular no campo 
estritamente contratual, despindo-
se de sua soberania. Diminuindo o 
interesse privado, porém, sendo este 
ainda preponderante em relação ao 
interesse público, tem-se o preço 
público. Neste caso, a existência do 
interesse público, leva o Estado a 
monopolizar aquele ramo de atividade, 
destinando verbas para viabilizar 
a prestação do serviço ao cidadão. 
Dificilmente a prestação deste serviço 
seria econômica e financeiramente 
viável, pela iniciativa privada e, se 
o fosse, os preços cobrados seriam 
proibitivos ou bastante elevados. Na 
sequência, as taxas, apresentam a 
preponderância do interesse público 
frente ao interesse privado, sendo, 
no caso, um interesse individual e 
mensurável para cada indivíduo, e 
o seu pagamento pelo particular ao 
Estado é feito para atender ao custo 
de cada serviço executado. 

Ricardo Lobo Torres aponta 
as distinções entre taxa e preço 
público: levando-se em conta o 
relacionamento destes mantidos com 
os direitos fundamentais; os princípios 
constitucionais a que obedecem; a 
essencialidade do serviço; com base 
nos aspectos orgânicos do serviço 
público e, no que tange ao princípio 
da legalidade. Segundo o autor a 
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taxa remunera o serviço público de 
tutela da liberdade, enquanto o preço 
público é devido pela prestação de 
serviço público de apoio aos direitos 
sociais e econômicos.  No que tange 
aos princípios constitucionais, a 
taxa obedece ao princípio do custo/
benefício, não respondendo o cidadão 
pelo que exceder o custo do serviço 
e, por outro lado, o preço público é 
cobrado de acordo com o princípio 
do benefício, tendo como parâmetros 
o custo, o lucro e a necessidade de re-
investimento.

A tabela 1 faz um breve resumo 
das características próprias das taxas 
e dos preços públicos ou tarifa:

Cabe ressaltar que, segundo Luiz 
Emygdio, tarifa não é sinônimo de 
preço público.  Apesar de usadas 
como sinônimos pela doutrina e pela 
Jurisprudência, o renomado professor 
entende que5:

A Constituição, em seu art. 175, 
parágrafo único, III, reserva 
o termo tarifa somente para 
designar a receita cobrada do 
usuário por concessionário ou 

TAbelA 1: ReSUMO DAS CARACTeRíSTICAS DAS TAXAS e DOS pReÇOS públICOS.

A fonte jurídica da taxa é a previsão 
legal (princípio da legalidade), já a 
fonte de obrigação do preço público 
é o interesse do cidadão em receber a 
prestação do serviço pelo Estado ou 
por um de seus delegados. Portanto, 
a obrigação da tarifa é ex voluntate, 
enquanto que a da taxa é ex legi.

A receita oriunda da taxa pode ou 
não ter uma vinculação.  A existência, 
ou não, da vinculação não é condição 
que invalida o conceito jurídico da 
taxa.

2.2. Taxas existentes no Município 
do Rio de Janeiro

Cada ente municipal tem autonomia 
para instituir os tributos do seu rol 
de competências estabelecido na 
Constituição.  A Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que complementa a Constituição 
no tocante à gestão fiscal, em seu 
artigo 11, obriga os entes federativos 
a instituírem os tributos de sua 
competência. Entretanto, a referida 
lei estabeleceu restrições ao repasse 
de Transferências Voluntárias no caso 
da não instituição, previsão e efetiva 

arrecadação apenas dos impostos, 
conforme rege seu artigo 11, parágrafo 
único.  Sendo assim, é grande a 
autonomia dos Municípios com 
relação à instituição de suas taxas.  No 
Município do Rio de Janeiro, vigoram 
as seguintes taxas, de acordo com a 
Secretaria Municipal de Fazenda:

Taxa de Autorização de Publicidade;•	
Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo;•	
Taxa de Fiscalização de Cemitérios;•	
Taxa de Fiscalização de Transporte de •	
Passageiros;
Taxa de Inspeção Sanitária;•	
Taxa de Licença para Estabelecimento •	
(Alvará);
Taxa de Licenciamento e Fiscalização •	
de Obras realizadas em Logradouros 
Públicos;
Taxa de Licenciamento e Fiscalização •	
sobre Lojas de Conveniência;
Taxa de Obras em Áreas Particulares •	
e
Taxa de Uso de Áreas Públicas •	
(inclusive feiras livres).

Reportando-nos aos aspectos 
conceituais apresentados na seção 
anterior, tem-se que as taxas 

mencionadas acima se enquadram 
naquelas cobradas em razão do 
exercício regular do poder de polícia, 
exceto a Taxa de Coleta Domiciliar de 
Lixo, que é uma taxa cobrada em razão 
de um serviço público prestado efetiva 
ou potencialmente ao cidadão.

2.3. participação das Taxas na 
arrecadação do Município do Rio de 
Janeiro

Os recursos tributários do 
Município do Rio de Janeiro dividem-
se principalmente entre os seus 
próprios impostos e as transferências 
estabelecidas constitucionalmente.  
Informações obtidas na Secretaria 
Municipal de Fazenda, no Sistema 
Financeiro e Contábil - FINCON e junto 
à Controladoria Geral do Município 
revelam que, para o exercício de 
2007, foram efetivamente arrecadados 
R$ 9.514.609,00, conforme ilustrado 
na tabela 2, a seguir:

permissionário do serviço público 
como contraprestação de uma 
vantagem que lhe proporciona.  
Assim, a expressão preço público 
designa as demais receitas 
contratuais que não se refiram a 
concessionário ou permissionário 
de serviço público.  O art. 150 § 3º, 
da CF de 1988 refere-se a ‘preços 
ou tarifas’ não como termos 
sinônimos, mas tendo presente a 
diferença que existe entre eles em 
razão do disposto no referido art. 
175, parágrafo único, III.

Taxa Preço Público

Natureza Compulsória Voluntária

Tipo de Receita Pública Derivada Originária

Tipo de Serviço
Específico Específico

Divisível Divisível

Ramo do Direito Público Privado

Direito Tutelado Direitos Fundamentais (da liberdade) Direitos Econômicos e Sociais
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Dando destaque para as receitas tributárias, que se dividem em impostos e taxas, temos que, da receita arrecadada 
em 2007, as taxas corresponderam a apenas 6,28% do total.  A tabela 3 apresenta esses dados:

Do valor arrecadado pelas taxas, 
a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo 
representa 81,07% do total. Desta 
forma, comparando o desempenho 
das taxas cobradas em razão do 
poder de polícia face ao total das 
receitas tributárias, podemos dizer 
que, hoje, este valor é inexpressivo, 
correspondendo a um valor próximo 
a 1%.

No período de janeiro a maio 
de 2008, foram arrecadados  
R$ 129.835 mil em taxas, enquanto 
que a arrecadação dos impostos 
correspondeu a R$ 1.639.107 mil, 

Receita Previsão Arrecadação (R$ mil)

Receitas Correntes     9.329.581        9.385.149

  Receita Tributária     3.587.850        3.583.245

  Receita de Contribuição        708.463           656.691

  Receita Patrimonial        543.125           554.577

  Receita Industrial            4.693               5.676

  Receita de Serviços        236.743           292.242

  Transferências Correntes     3.611.915        3.706.519

  Outras Receitas Correntes        636.792           586.199

Receita de Capital        822.137           129.460

  Operação de Crédito        220.388               8.932

  Amortização          68.399             79.017

  Transferência de Capital          30.000             34.051

 Alienação de Bens        273.350               7.460

 Outras Receitas de Capital        230.000                 0,00

Total   10.151.718        9.514.609

TAbelA 2

2007

Tributo Arrecadação (R$ mil) % do total

ISS                         1.978.304 55,21

IPTU                         1.086.204 30,31

ITBI                            293.659 8,20

TAXAS                            225.079 6,28

Total                         3.583.246 100

TAbelA 3

ou seja, a participação das taxas 
representou 7,3% das receitas 
tributárias. Ainda neste período, a 
Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo 
foi de R$ 112.763 mil, representando 
87% do total arrecadado pelas 
taxas. Manteve-se, assim, uma 
predominância das taxas cobradas 
em razão da prestação efetiva ou 
potencial dos serviços públicos, em 
comparação com as taxas cobradas 
em razão do poder de polícia.

Este nível de arrecadação tem 
um potencial de crescimento. As 
principais causas que neutralizam 

o crescimento da arrecadação são 
de diversas origens, especialmente a 
necessidade de atualização normativa 
e a necessidade de melhoramento 
contínuo da gestão.

Cabe também ressaltar que o órgão 
responsável pelo lançamento das 
taxas e emissão de notas de débito 
para inscrição em dívida ativa, no 
Município do Rio de Janeiro, em 
todos os casos, é a Coordenadoria do 
Imposto sobre Serviços e Taxas – F/CIS 
da Secretaria Municipal de Fazenda.

A seguir, será dado destaque 
às informações consideradas mais 



74 maio 2009 - n. 41  Revista TCMRJ   

m
on

og
ra

fia
relevantes para cada uma das taxas 
instituídas pelo Município do Rio 
de Janeiro. Na lei de instituição 
das referidas taxas os valores 
estão expressos em UFIR ou UNIF.  
Portanto, para o cálculo em reais, 
foram utilizados os valores de 2008 
referentes a cada índice, ou seja,  
R$ 1,8258 e R$ 45,80, respectivamente.

2.4. Disposições legais
Ta x a  d e  Au t o r i z a ç ã o  d e 

Publicidade
As principais disposições acerca 

da Taxa de Autorização de Publicidade 
estão transcritas nas leis n.º 691, 
de 24.12.84, (Código Tributário do 
Município do Rio de Janeiro - CTM), 
n.º 758, de 14.11.1985, e n.º 1.921, de 
05.11.92.

De acordo com o art. 125 do 
referido Código, a Taxa de Autorização 
de Publicidade tem como fato gerador 
o exercício regular de autorização, 
vigilância e fiscalização, pelo Poder 
Público Municipal, visando a 
disciplinar a exploração de meios de 
publicidade ao ar livre ou em locais 
expostos ao público.

É contribuinte da taxa, conforme 
o art. 126 do CTM, a pessoa física 
ou jurídica que promova qualquer 
espécie de publicidade ao ar livre ou 
em locais expostos ao público ou que 
explorar ou utilizar, com objetivos 
comerciais, a divulgação de anúncios 
de terceiros.

Conceitua-se publicidade como 
sendo a divulgação de um produto, 
marca ou serviço para fins comerciais. 
Há diversas formas de veiculação 
de publicidade. Quando há uso de 
logradouros ou áreas públicas, ou em 
imóveis particulares e a publicidade 
puder ser avistada do exterior, a 
veiculação necessita obrigatoriamente 
de autorização da Prefeitura.

Os tipos de anúncios objeto de 
autorização pela Prefeitura podem ser 
encontrados no portal da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, junto à Coordenação 
de Licenciamento e Fiscalização.  São 
eles:

‘Outdoors ’  -  autorizados em •	
imóveis edificados, não edificados, 

logradouros e áreas públicas, em 
medidas padronizadas;
Painéis e letreiros - simples ou •	
luminosos, com área nunca superior a  
300 m2;
Indicadores de logradouros - •	
luminosos, colocados em áreas 
públicas, esquinas de logradouros, 
em estacionamentos e vias internas 
de áreas condominiais, de acordo 
com modelos próprios;
Indicadores de direção, de bairro •	
ou locais turísticos, luminosos, 
instalados em logradouros, áreas 
públicas ou imóveis particulares;
Indicadores de parada de coletivos, •	
simples ou luminosos, afixados no 
passeio, em postes indicadores de 
parada de coletivos;
Indicativos de hora e temperatura, •	
luminosos;
Faixas;•	
Balões;•	
Bóias e flutuantes;•	
Prospectos e panfletos;•	
Cabines telefônicas.•	

Estão isentos da taxa:
Anúncios colocados no interior do •	
estabelecimento, mesmo que visíveis 
do exterior, isto é, distantes 60 cm., 
no mínimo, da entrada de sua área 
construída;
Anúncios indicativos de filmes, •	
atrações ou peças, colocados nas 
fachadas de casas de diversões;
Anúncios cívicos e educacionais, •	
bem como anúncios de propaganda 
de certames, congressos, exposições, 
desde que não veiculem marcas e 
firmas e produtos;
Placas indicativas de direção, com os •	
nomes do Touring Club do Brasil e do 
Automóvel Club do Brasil;
Painéis ou tabuletas exigidos pela •	
legislação própria e afixados em 
locais de obras de construção, no 
período e sua duração;
Anúncios em táxi;•	
Prospectos e panfletos de distribuição •	
interna, vedada a distribuição na via 
pública e estádios;
Anúncios em veículos de transporte •	
e passageiros e de carga, bem como 
em veículos de propulsão humana ou 

animal. Nestes casos somente pode 
ser feita referência à razão social e 
número de telefone do anunciante;
Anúncios de eventos de interesse •	
cultural, turístico, desportivo ou 
social, por ato do Prefeito.

É proibida a publicidade: 
Que prejudique o direito de •	
terceiros;
Que cause danos de qualquer •	
natureza ao patrimônio público;
Que utilize incorretamente a língua •	
portuguesa;
Que utilize linguagem vulgar;•	
Pintada em paredes e muros;•	
Em porta de garagens;•	
Em árvores e postes;•	
Em calçadas e meios-fios;•	
Em túneis, viadutos, passarelas e •	
pontes;
Em parques, praças, jardins e áreas •	
florestais;
Em estátuas, monumentos e prédios •	
históricos;
Em canteiros de avenidas;•	
A menos de 200 metros dos emboques •	
de túneis e de pontes, viadutos e 
passarelas; na orla marítima e na faixa 
de domínio de lagoas; em encostas 
de morros, habitados ou não; em 
áreas florestais; na faixa de domínio 
de estradas municipais, estaduais 
e federais, como tal entendido o 
espaço de quinze metros situado nas 
margens de seu leito (Lei Orgânica do 
Município, art.463, parágrafo 5°). 

No que concerne ao posicionamento 
organizacional ,  tem-se que as 
competências relativas ao controle 
e fiscalização (poder de polícia) de 
engenhos publicitários encontram-se 
repartidas entre a Secretaria Municipal 
de Governo – SMG e a Secretaria 
Municipal de Fazenda – SMF. 

Estão na competência da Secretaria 
Municipal de Governo, os seguintes 
engenhos publicitários:

Instalação de qualquer engenho •	
(painel, letreiro, adesivo, etc.) 
com área não superior a 30 m² em 
fachada de edificação (com exceção 
de empena cega), bem como no 
interior de shopping centers, centros 
comerciais e galerias;
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Instalação de qualquer engenho •	
com área não superior a 30 m² 
em solo ou terreno particular por 
estabelecimento licenciado no local, 
desde que a mensagem a ser veiculada 
refira-se, total ou parcialmente, ao 
próprio requerente;
Veiculação de publicidade em •	
tapumes de obras;
Veiculação de publicidade em mesas •	
e cadeiras legalizadas em áreas 
públicas e particulares.

Na Secretaria Municipal de 
Governo - SMG, o órgão responsável 
pelo controle e fiscalização das 
publicidades é a Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização – F/
CLF, que, apesar de, formalmente, 
ser órgão integrante da estrutura 
organizacional da Secretaria 
Municipal de Fazenda, tem suas 
atividades subordinadas à Secretaria 
de Governo, conforme Dec. 15.471/97.  
A Coordenadoria de Licenciamento 
e Fiscalização - F/CLF tem sob sua 
grade dezenove Inspetorias Regionais 
de Licenciamento e Fiscalização – 

IRLF, que são os setores efetivamente 
responsáveis pelas atividades em tela.

No elenco de competências da 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
estão todos os demais engenhos 
publicitários, sendo que as atividades 
nesta secretaria são exercidas pela 
Divisão de publicidade – F/CLF-2, 
o órgão responsável por fiscalizar e 
controlar a exibição de publicidade.

O Código Tributário do Município 
do Rio de Janeiro - CTM considera 
como infrações (art. 132): 

I - exibir publicidade sem a devida 
autorização: 
Multa: cinqüenta por cento sobre 
o valor da taxa, observado o limite 
mínimo de duas Unidades de 
Valor Fiscal; 
II - exibir publicidade: 
a) em desacordo com as 
características aprovadas 
Multa: um décimo de Unif por 
dia; 
b) fora dos prazos constantes da 
autorização 
Multa: um décimo de Unif por 

dia; 
c) em mau estado de conservação 
Multa: um décimo de Unif por 
dia; 
III - não retirar o anúncio 
quando a autoridade determinar 
formalmente 
Multa: 1 (uma) Unif por dia; 
IV - escrever, pendurar faixas ou 
colar cartazes de qualquer espécie 
sobre coluna, fachada ou parede 
cega de prédio, muro de terreno, 
poste ou árvore de logradouro 
público, monumento, viaduto, 
elevado, ponte e entrada e saída 
de túneis ou qualquer outro local 
exposto ao público, inclusive 
calçadas e pistas de rolamento: 
Multa: 20 (vinte) Unifs. 
V - exibir publicidade em local 
proibido 
Multa: 2 (duas) Unifs.

Conforme o artigo 129 do CTM, a 
taxa de Autorização de Publicidade é 
calculada de acordo com a tabela 4:

ESPECIFICAÇÃO R$/Período

I - tabuletas para afixação de cartazes substituíveis, de papel, de 32 folhas (até 30 m² aproximadamente) - por 
unidade

183,20/trimestre 

II - indicadores de hora ou temperatura - por unidade 274,80/ano

III - anúncios, por m², com área mínima de 1 m²
    1. indicativos  13,74/ano

    2. publicitários. 45,80/ano

IV - indicadores de bairro, de locais turísticos; mensagens comunitárias e assemelhadas - por unidade
45,80/ano

V - anúncios provisórios - por unidade 91,60/mês

VI - panfletos e prospectos - por local 45,80/dia

VII - anúncios em veículos de transporte de passageiros e de carga, bem como em veículos de propulsão 
humana ou tração animal - por m²

91,60/ano

VIII - balão - por unidade 229/mês

IX - faixas com anúncios: (Lei n.º 1.371 de 30.12.88) 
1. rebocadas por avião - por unidade 91,60/dia

2.colocadas em logradouros, referentes a eventos ou festividades - por unidade
45,80/dia

X - quadros próprios para anúncios levados por pessoas, anúncios em bancos e mesas nas vias públicas - por 
unidade

9,16/ano

XI - postes indicativos de paradas de coletivos - por unidade 91,60/ano 

XII - anúncios em abrigos - por unidade 45,80/ano

XIII - bóias e flutuantes - por unidade 91,60/mês

TABELA 4
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O art. 130 do CTM determina que a 
taxa deverá ser paga antes da emissão 
da Autorização.

De forma resumida, os procedi-
mentos para se obter a autorização de 
publicidade são os seguintes:

1º) Entrega, pelo contribuinte, 
de formulário padronizado para 
legalização de publicidade, juntamente 
com outros documentos exigidos, à 
IRLF ou F/CLF-2, conforme o caso;

2º) No ato de apresentação dos 
documentos na IRLF ou na Divisão 
de Publicidade, é organizado um 
processo, recebendo o contribuinte 
um cartão protocolo com o número, 
que será sua referência para qualquer 
consulta;

3º) Deferido o processo pelo órgão 
competente, será emitida a guia de 
recolhimento da Taxa de Autorização 
de Publicidade, cujo valor depende da 
localização, das dimensões e de outras 
características do anúncio;

Como exemplo, tem-se que no caso 
de imóvel não residencial localizado 
no grupo de bairros “3” o valor a ser 
pago é:

XIV - anúncios em folhetos ou programas, distribuídos em mãos, em recintos fechados e em estádios - por 
local

9,16/mês

XV - anúncios por meio de películas cinematográficas - por unidade 45,80/semana

XVI - publicidade por meio de fotograma, com tela de: 
    1 - até 1 m² - por aparelho 45,80/mês

    2 - acima de 1 m² até 2 m² - por aparelho 91,60/mês

    3 - acima de 2 m² até 5 m² - por aparelho 137,40/mês

    4 - acima de 5 m² - por aparelho 229/mês

XVII - postes indicadores de logradouros 91,60/ano

4º) Após o pagamento da taxa, o 
contribuinte deverá apresentar a guia 
ao setor competente, a fim de receber 
a planta original da publicidade 
aprovada.

Taxa de Coleta Domiciliar de 
lixo

As principais disposições acerca 
da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo 
estão transcritas na Lei n.º 2.687, de 
26/11/1998.

A referida taxa tem como fato 
gerador a utilização efetiva ou 
potencial do serviço público, prestado 
ou posto à disposição, de coleta 
domiciliar de lixo ordinário, a qual 
reúne o conjunto das atividades de 
recolhimento do lixo relativo ao 
imóvel, do transporte do lixo e de sua 
descarga.

O contribuinte da taxa é o 
proprietário ou o titular do domínio 
útil ou o possuidor, a qualquer título, 

de unidade imobiliária edificada que 
seja alcançada pelo serviço.

Estão isentos, entre outros:
Os moradores em favelas;•	
Os imóveis cedidos ao Município •	
a qualquer título, desde que o 
contrato estabeleça o repasse do 
ônus tributário, prevalecendo a 
isenção a partir do ano seguinte ao 
da ocorrência do fato mencionado e 
sendo suspensa no exercício posterior 
ao da rescisão ou do término do 
contrato de cessão;
Os templos religiosos de todas as •	
denominações.

Aposentados e pensionistas
O art. 3º da Lei n.º 2.687, de 

26/11/1998, estabelece que o valor da 
taxa é obtido pela multiplicação do 
valor de referência pelo coeficiente 
por grupo de bairros e pelo coeficiente 
por utilização do imóvel, conforme a 
tabela 5, apresentada a seguir:

VALOR DA TAXA

Bairro
Valor de Referência da taxa (2008)  - R$*

Coef. p/ Bairro
Coef. p/ utilização do Imóvel

 
Residencial Não Residencial 

 
Residencial Não Residencial 

1 38,34         94,94 0,3

1,00 2,50

2 76,68       191,70 0,6
3 115,02       286,63 0,9
4 127,80       319,50 1
5 191,70       478,33 1,5
6 230,04       575,10 1,8
7 255,60       639,00 2

TABELA 5

R$ 286,63 x 0,9 x 2,50 =  
R$ 644,92.

O serviço ao qual a taxa se refere 
é prestado pela Comlurb, empresa 

pública de propriedade do Município 
do Rio de Janeiro.

A Coordenadoria do Imposto 
sobre a propriedade Predial e 
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Territorial Urbana – F/CIP da 
Secretaria Municipal de Fazenda, faz 
o lançamento da taxa e a emissão de 
seu valor, utilizando espaço próprio 
no carnê do IPTU, notificando, 
assim, os contribuintes juntamente 
com o imposto incidente sobre a 
propriedade imobiliária. Importante 
ressaltar que a taxa, neste caso, é de 
prestação de um serviço público de 
natureza contínua.

De acordo com informações 
obtidas junto à Comlurb, o custo total 
da coleta domiciliar de lixo no ano 
de 2007 foi de R$ 178.439.488,05. 
Considerando que a arrecadação 
da taxa no mesmo período foi de  
R$ 182.475.697,68, é possível verificar 
que os custos do serviço são cobertos 
com uma margem de segurança 
razoável.

Ta x a  d e  Fi s c a l i z a ç ã o  d e 
Cemitérios

As principais disposições estão 
transcritas na lei n.º 691, de 24.12.84. 

O fato gerador do referido tributo é 
o exercício regular, pelo Poder Público 
Municipal, do controle das instalações 
e atividades das permissionárias 
de cemitérios particulares e das 
concessionárias que administram 
cemitérios públicos, que são os 
contribuintes.

A Comissão Municipal de Controle 
de Cemitérios e Serviços Funerários é 
um órgão de estrutura multidisciplinar 
inserido na SMO – Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.  É 
composta por dez membros de 
diferentes áreas do Município com 
funções normativas e operacionais. 
Controla e fiscaliza agências funerárias, 

laboratórios especializados, salas 
de velório, crematório e 21 (vinte e 
um) cemitérios, sendo que, 8 (oito) 
são permissionários e 13 (treze) são 
operados por contrato de concessão à 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro.

A falta de pagamento da taxa, no 
todo ou em parte, na forma ou no 
prazo fixado no art. 159 do Código 
Tributário do Município do Rio de 
Janeiro, quando apurada por meio de 
procedimento administrativo, sujeitará 
o infrator à multa de 50% sobre o valor 
exigível, sem prejuízo de atualizações 
e dos acréscimos moratórios. A multa 
é calculada sobre o valor atualizado da 
taxa.

A taxa é calculada de acordo com 
a seguinte tabela 6, que reproduz o 
art. 158 do CTM:

Especificação UNIF ou % do contrato
I – por sepultamento, excluídos os de indigentes ou de pessoas carentes, assim 
definidos em atos do Poder Executivo 0,2 UNIF

II – sobre o valor do contrato instituindo direitos sobre sepulturas, ossuários e 
nichos 0,5%

TABELA 6

Ta x a  d e  Fi s c a l i z a ç ã o  d e 
Transporte de passageiros

As principais disposições estão 
transcritas na Lei n.º 691, de 24.12.84 
- Código Tributário do Município do 
Rio Janeiro - CTM, com redação dada 
pela Lei n.º 2.277, de 28.12.94.

O fato gerador é o exercício regular 
e permanente, pelo Poder Público, 
da fiscalização dos serviços de 
transporte de passageiros, prestados 
por autorizatários, permissionários 
e concessionários do Município, 
mediante vistoria nos veículos 
automotores empregados na prestação 
dos respectivos serviços. Sem prejuízo 
da fiscalização permanente dos 
veículos, o Município deve realizar, 
obrigatoriamente, vistoria anual 
nos veículos fiscalizados, visando a 
verificar sua adequação às normas 
estabelecidas pelo Poder Público, 
bem como as condições de segurança 

e higiene do transporte e outras 
condições necessárias à adequada e 
eficiente prestação de serviços.

O contribuinte desta taxa é a 
pessoa física ou jurídica que explora 
o transporte de passageiros dentro do 
território do Município.

As atividades que dão suporte 
à arrecadação são executadas em 
órgãos da estrutura da Secretaria 
Municipal de Transportes - SMTR de 
forma centralizada e descentralizada. 
A Secretaria possui tribunal 
administrativo para julgamento 
de recursos interpostos pelos 
contribuintes, especialmente no que 
se refere à aplicação de multas por 
infrações de trânsito.

A falta de pagamento da Taxa 
de Fiscalização de Transporte de 
Passageiros, apurada mediante 
procedimento administrativo, sujeita 
o contribuinte à multa de 50% 

sobre o valor atualizado do tributo, 
independentemente dos acréscimos 
moratórios exigíveis. A exploração da 
atividade de transporte coletivo sem 
a prévia autorização, concessão ou 
permissão do Poder Público Municipal 
sujeita o infrator às penalidades 
aplicáveis concomitantemente: (1) 
apreensão do veículo e (2) multa 
de 300% sobre o valor atualizado 
das taxas devidas no período de 
funcionamento, independentemente 
dos acréscimos moratórios exigíveis.

Está sujeito à multa específica 
de 20 Unif’s por veículo, aquele 
que explorar o transporte coletivo 
em veículo não licenciado para 
esse fim, bem como o que possuir 
ou mantiver frota de veículos em 
número não comunicado à autoridade 
administrativa, independentemente 
das penas relativas à falta de 
pagamento da taxa.
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de obrigações acessórias serão 
fixadas entre 1 e 10 Unif’s, de acordo 

com a gravidade da infração, em 
regulamento próprio a ser expedido 
pelo Poder Executivo.

A taxa é calculada e devida 
anualmente, quando da vistoria dos 
veículos, de acordo com a tabela 7:

TIPO DE SERVIÇO/ POR VEÍCULO VISTORIADO R$/ANO
Transporte coletivo de passageiros 549,60
Transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro 45,80
Transporte complementar de passageiros 412,20

Transporte complementar de passageiros, realizado em áreas de baixa renda 45,80

Transporte Escolar 137,40

Taxa de Inspeção Sanitária
Sua instituição se deu pela Lei n.º 

1.364/88 sendo alterada pelas Leis n.º 
3.763, de 02 de junho de 2004, e n.º 
2.277, de 28 de dezembro de 1994. 
O Decreto n.º 26.807, de 28/07/2006, 
disciplina os procedimentos relativos 
à sua cobrança.

O fato gerador é o exercício regular, 
pelo órgão de Vigilância Sanitária 
Municipal, com o poder de polícia de 
autorização, vigilância e fiscalização 
das instalações e atividades de 
pessoa física ou jurídica, estabelecida 
ou não, que: I - fabrique, produza, 
beneficie, manipule, acondicione, 
transporte, distribua, venda, extraia, 
sintetize, prepare, purifique, 
importe, exporte, armazene, compre 
ou ceda: (a) alimentos; (b) animais 
vivos e (c) sangue e hemoderivados 
e II – explore estabelecimentos e/
ou preste serviços de interesse à 
saúde: (a) consultórios médicos e 
clínicas médicas sem internação, 
ambos sem procedimentos evasivos, 
consultórios e clínicas destinadas à 
prestação de serviços de interesse 
à saúde, executados por demais 
profissionais de saúde, definidos 
em lei específica, bem como a 
atividade de acupuntura; (b) salões 
de cabeleireiros, manicure, pedicure, 
depilação, podologia, atividade de 
massagem, saunas, hidroterapia, 
e congêneres; (c) laboratório de 
prótese dentária, comércio de ótica, 
comércio de materiais médico-
hospitalares, órteses, próteses, 
odontológicos e congêneres; (d) 

TABELA 7

clínicas e consultórios veterinários 
e atividades afins; (e) creches e 
estabelecimentos congêneres; (f) 
academias de ginástica e congêneres; 
(g) consultórios médicos e clínicas 
médicas sem internação, ambas 
com procedimentos hostis; (h) 
consultórios e clínicas odontológicas, 
ambas com ou sem radiologia 
intra-oral; (i) institutos de estética, 
beleza e congêneres; (j) serviço de 
transporte de pacientes, bem como 
a sua sede técnico-administrativa e 
unidades móveis odontológicas; (k) 
distribuidoras de medicamentos, 
cosméticos, correlatos, saneantes e 
domissanitários, sem circulação de 
mercadorias no local; (l) drogarias, 
dispensários de medicamentos e 
farmácias sem manipulação de 
medicamentos e substâncias no local; 
(m) indústrias de medicamentos, 
saneantes, domissanitários, cosméticos, 
correlatos, material ótico, órteses, 
próteses e produtos veterinários;  
(n) clínicas de assistência médica 
com internação, casas de saúde e 
repouso, hospitais; (o) terapia renal 
substitutiva, hemoterapia, bancos 
de sangue, unidades de transfusão; 
(p) radiologia, radioterapia e 
radioisótopos; (q) farmácias de 
manipulação de medicamentos 
e substâncias; (r) laboratório de 
análises clínicas, postos de coleta de 
exames laboratoriais e congêneres; 
(s) hotéis, motéis, casas de massagem 
e estabelecimentos congêneres e (t) 
demais estabelecimentos a critério 
da autoridade sanitária.  Para efeito 

de determinação do fato gerador, 
consideram-se estabelecimentos 
distintos os que, embora no mesmo 
local, ainda que com atividade 
idêntica, pertençam a diferentes 
pessoas físicas ou jurídicas e os que, 
embora com atividade idêntica e 
pertencente à mesma pessoa física ou 
jurídica, estejam situados em prédios 
distintos ou em locais diversos.

O contribuinte é a pessoa física 
ou jurídica autorizada a exercer 
qualquer das atividades listadas no 
item anterior.

Atualmente, as atividades que 
dão suporte à arrecadação são 
executadas em órgãos da estrutura 
da Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS de forma centralizada e 
descentralizada. O órgão central de 
administração é a Superintendência 
de Controle de Zoonoses, Vigilância e 
Fiscalização Sanitária, que conta com 
apoio do Departamento de Gestão 
Administrativa, onde se originam, 
em parte, as políticas de natureza 
instrumental e assessoramento 
ao Superintendente no âmbito 
programático relacionado com a 
missão.

Possui tribunal administrativo 
próprio para atender às pretensões dos 
contribuintes, em relação às multas. 
Os recursos em 1ª Instância são de 
responsabilidade de seu Diretor.  
Em 2ª Instância, estes competem ao 
Superintendente, enquanto que na 
3ª Instância, cabem ao Secretário 
Municipal de Saúde. Por outro lado, 
por força do Decreto n.º 26.807, 
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de 28/07/2006, quando se tratar de 
lançamento da taxa, as impugnações 
devem ser realizadas junto ao F/CIS 
– Coordenadoria do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza e 
Taxas, seguindo o rito do PAT – 
Processo Administrativo Tributário, 
Decreto n.º 14.602/96.

No que concerne às penalidades 
tem-se que ocorre um silêncio 
na legislação específica quanto 

à omissão do pagamento pelo 
sujeito passivo, exceto quanto 
à possibilidade de interdição 
de estabelecimentos, em casos 
especiais e a critério da autoridade 
administrativa. Presume-se que 
se aplica a regra geral, ou seja, a 
falta de pagamento da taxa sujeita 
o contribuinte à multa de 50% 
sobre o valor atualizado do tributo, 
independentemente dos acréscimos 

moratórios exigíveis. No caso de 
atividade de caráter transitório, a 
multa será de 50% sobre o tributo 
devido.

A taxa corresponde aos valores 
constantes na tabela 8, para os 
estabelecimentos; na tabela 9 para 
os ambulantes e eventos especiais 
e na tabela 10 para as feiras livres, 
conforme art. 5º, da lei n.º 3.763, de 
02 de junho de 2004:

Alíneas Faixas de áreas R$
A Até 50 m2 e fração 83,34
B De 51 m2 até 100 m2 166,71
C De 101 m2 até 150 m2 250,07
D De 51 m2 até 200 m2 333,45
E 201 m2 até 300 m2 416,81
F 301 m2 até 350 m2 500,19
G 351 m2 até 400 m2 583,54
H 401 m2 até 500 m2 666,91
I 501 m2 até 600 m2 750,26
J 601 m2 até 1000 m2 833,63
K 1001 m2 até 1500 m2 880,33
L Acima de 1501 m2 1.000,37

TABELA 8. VALOR DA TAxA PARA ESTABELECIMENTOS

Alíneas Atividades Reais
A Ambulantes de gêneros alimentícios sem uso veículos 41,66
B Ambulantes de gêneros alimentícios com uso de veículos 83,34

C
Ambulantes de gêneros alimentícios com uso de veículos motorizado, ‘trailer’ ou mini-bares com 
ponto determinado

83,34

D Veículos transportadores de alimentos 83,34
E Prestação de serviços de interesse à saúde 20,81
F Posto de hemoterapia de coleta móvel 4,48
G Veículos transportadores de pacientes (ambulâncias) 4,48
H Unidades móveis de odontologia 4,48
I Barracas em épocas especiais 20,81
J Estacionamento de veículos especiais em épocas especiais 20,81
K Estacionamento de veículos motorizados ou ‘trailer’ em época ou eventos especais 20,81
L Cozinha e bufês em épocas especiais 125,03
M Feiras, exposições de animais, circos e outros eventos com animais 20,81
N Outros não especificados 83,34

TABELA 9. AMBULANTES E EVENTOS ESPECIAIS

Alíneas Atividades Reais
A Comércio de pescado 125,03
B Comércio de carnes e aves 125,03
C Gêneros alimentícios em geral 41,66

TABELA 10. FEIRAS LIVRES
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A periodicidade da Taxa de 

Inspeção Sanitária é anual, ressalvados 
as letras E, I, J, K, L e M da tabela 9. 
O pagamento será efetuado da seguinte 
forma:

1 - No prazo de 15 (quinze) dias após 
a emissão do Alvará de Licença para 
Estabelecimento, nos casos de início de 
atividade de caráter permanente;

2 - Quando da emissão da 
autorização, nos casos de exercício 
de atividade de caráter transitório, 
comércio ambulante ou feiras livres;

3 - Até o último dia do mês de 
março dos exercícios subsequentes, 
nos casos de pagamento anual.

Ta x a  d e  l i c e n ç a  p a r a 
estabelecimento

As principais disposições acerca da 
Taxa de Licença para Estabelecimento 
estão transcritas nas Leis n.º 691, 
de 24.12.84, (Código Tributário do 
Município do Rio de Janeiro - CTM), e 
no Decreto n.º 18.989, de 25.09.2000.

De acordo com o art. 112 do CTM 
e parágrafos, a taxa de licença para 
estabelecimento tem como fato gerador 
o exercício regular, pelo Poder Público 
Municipal, de autorização, vigilância 
e fiscalização, visando a disciplinar 
a localização e o funcionamento de 
estabelecimento no Município do Rio 
de Janeiro. 

Estabelecimento é qualquer local 
onde pessoas físicas ou jurídicas 
exerçam suas atividades.

Para efeito de licença, são consi-
derados estabelecimentos distintos: 

1 - os que, embora no mesmo local, 
ainda que com atividade idêntica, 
pertençam a diferentes pessoas físicas 
ou jurídicas;

2 - os que, embora com atividades 
idênticas e pertencentes à mesma 
pessoa física ou jurídica, estejam 
situados em prédios distintos ou em 
locais diversos.

É contribuinte da taxa, conforme 
o art. 113 do CTM, a pessoa física ou 
jurídica, seja profissional, comercial, 
industrial, produtora, sociedade ou 
associação civil e instituição prestadora 
de serviços que se estabeleça no 
Município.

As atribuições relativas à 
autorização, fiscalização e vigilância 
(poder de polícia) de estabelecimentos 
são de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Governo – SMG, cujas 
atividades estão desconcentradas, 
sendo exercidas pela Coordenadoria 
de Licenciamento e Fiscalização - F/
CLF, que é dividida em 19 Inspetorias 
Regionais de Licenciamento e 
Fiscalização - IRLF, espalhadas por 
diversos bairros da cidade.

O alvará de licença para 
estabelecimento, ou simplesmente 
alvará, é uma licença concedida 
pela Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, por intermédio da 
Coordenação de Licenciamento e 
Fiscalização permitindo a localização e 
o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, industriais, agrícolas, 
prestadores de serviços, bem como de 
sociedades, instituições, e associações 
de qualquer natureza, vinculadas a 
pessoas físicas ou jurídicas.

A concessão do alvará obedece a 
dois princípios básicos: o bem estar 
da coletividade e o respeito à livre 
iniciativa. As cidades grandes, como 
o Rio de Janeiro, apresentam conflitos 
entre os vários usos (moradia, trabalho, 
lazer e circulação), que os habitantes 
fazem dos locais públicos e privados. 
Desta forma, cabe ao Poder Público 
regular esses conflitos e garantir o 
ordenamento econômico e urbanístico, 
mediante um conjunto de normas 
legais. Ficam protegidos, assim, tanto os 
interesses gerais e particulares quanto 
a liberdade dos agentes econômicos.

Além da indispensável legalização, 
a concessão de alvará proporciona, 
entre outros, os seguintes benefícios ao 
contribuinte:

possibilidade de obtenção de •	
certidão na Secretaria Municipal 
de Fazenda para comprovações 
diversas em processos judiciais e 
administrativos;
possibilidade de habilitação para •	
concorrer em licitações públicas.

Deverão possuir alvará:
estabelecimentos comerciais, •	
atacadistas ou varejistas; 

estabelecimentos industriais; •	
estabelecimentos agrícolas; •	
estabelecimentos e pessoas físicas •	
prestadoras de serviços;
profissionais liberais e profissionais •	
autônomos localizados em unidades 
não-residenciais ou na própria 
residência; 
pessoas físicas ou jurídicas no •	
exercício de atividades por tempo 
determinado. 

Não necessitam de alvará os 
estabelecimentos da União, dos 
Estados, do Município e do Distrito 
Federal, bem como as autarquias, 
as sedes de partidos políticos, 
missões diplomáticas, os organismos 
internacionais reconhecidos pelo 
governo brasileiro e os templos 
religiosos.

Estão isentas da taxa, conforme 
o art. 114 do Código Tributário do 
Município do Rio de Janeiro - CTM:

As atividades artesanais exercidas 
em pequena escala, no interior de 
residência, por deficientes físicos e 
pessoas com idade superior a sessenta 
anos;

As entidades de assistência social, 
desde que atendidos os requisitos do  
art. 3º, inciso III e parágrafos do CTM, 
e mais os seguintes pressupostos: 1 - 
fim público; 2 - não remuneração de 
dirigentes e conselheiros; 3 - prestação 
de serviço sem discriminação de 
pessoas; 4 - concessão de gratuidade 
mínima de trinta por cento, calculada 
sobre o número de pessoas atendidas;

O exercício de atividades 
econômicas e outras de qualquer 
natureza em favela, considerando-se 
como tal a área predominantemente 
habitacional, caracterizada, em maior 
ou menor escala, por ocupação da 
terra por população de baixa renda, 
precariedade da infraestrutura 
urbana e de serviços públicos, vias 
estreitas e de alinhamento irregular, 
lotes de forma e tamanho irregular 
e construções não licenciadas, 
conforme reconhecimento expresso 
do Município.

A taxa de Licença para 
Estabelecimento é calculada de acordo 
com a tabela 11:
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De forma resumida, os procedi-
mentos para a concessão de alvará 
de licença para estabelecimento são 
os seguintes:

1º) Entrega, pelo contribuinte, 
de ficha de consulta prévia de 
local a uma Inspetoria Regional de 
Licenciamento e Fiscalização - IRLF, 
onde será analisada por um Fiscal de 
Atividades Econômicas;

2º) Se a ficha for aprovada na 
análise inicial, o contribuinte deve 
apresentar todos os documentos 
exigidos pela IRLF, com a finalidade 
de constituir um processo;

3º) Deferido o processo pelo órgão 
competente, será emitida a guia de 
recolhimento da Taxa de Licença 
para Estabelecimento, cujo valor 
depende do tipo de estabelecimento;

4º) Após o pagamento da taxa, 
o contribuinte deverá apresentar 
a guia ao setor competente, a fim 
de receber o alvará de licença para 
estabelecimento.

Taxa de Obras Realizadas em 
logradouros públicos

Esta taxa foi instituída pela 
Lei n.º 1.369/88, de 29.12.88, 
cuja publicação se deu no Diário 
Oficial do Município do Rio de 
Janeiro – D.O.M., em 30.12.1988. 
Posteriormente, foi alterada pela Lei 
n.º 4.550, de 18.07.07, publicada no 
D.O.M., em 18.07.07.

O fato gerador é o exercício 
regular, pelo Poder Público 
Municipal, de autorização, vigilância 
e fiscalização de obras em logradouros 
públicos.

O contribuinte é a pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou 
privado, autorizada pelo Poder 
Público a realizar, direta ou 
indiretamente, qualquer obra, reparo 
ou serviço, em área situada no solo 

ou subsolo de logradouro público. 
Respondem solidariamente, quanto 
ao pagamento da taxa e à observância 
dos dispositivos legais relativos à 
taxa, as pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis pelos projetos ou por 
sua execução.

De competência da Secretaria 
Municipal de Obras – SMO, as 
operações desta espécie de taxa 
são executadas pela Comissão 
Coordenadora de Obras e Reparos 
em Vias Públicas – COR, cujo 
presidente é o Coordenador Geral 
de Fiscalização. Nas infrações 
cometidas por contribuintes, os 
autos são sempre assinados por 
engenheiros e arquitetos, lotados 
na Gerência de Conservação, de 
estrutura descentralizada. Os recursos 
e impugnações dos contribuintes 
são julgados em 3 (três) instâncias 
administrativas, sendo que a 3ª 
instância compete ao titular da 
Secretaria Municipal de Obras.  As 
licenças são emitidas, em geral, em 
nome das concessionárias de serviços 
públicos que realizam obras nos 
regimes de urgência ou programado.

Realizada a obra, ficam os seus 
responsáveis obrigados à restauração 
das condições originais do logradouro 
público, em prazo a ser fixado pela 
Prefeitura no ato do licenciamento. A 
falta de atendimento a essa obrigação 
acessória sujeita o infrator à multa de 
10 Unif/dia, ou R$458,00/dia, além 
da não-concessão de nova licença até 
o cumprimento da exigência.

O cálculo do valor da taxa devida 
é feito de acordo com a seguinte 
fórmula:

T=1,68x(n+1)
onde, T é o valor da taxa em Unif 

e n é o número inteiro ajustado para 
maior em caso de fração, obtido pela 
divisão por sete do número de dias 

autorizados para a realização da obra, 
e que indica o número de semanas ou 
fração dessa autorização. De acordo 
com a Lei n.º 4.550/07, que alterou 
a Lei n.º 1.369/88, o pagamento da 
guia deverá ser realizado antes da 
emissão da autorização pelo órgão 
competente da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, exceto 
no caso de obras realizadas em 
caráter emergencial.

Taxa  de  l icenc iamento  e 
Fiscalização sobre lojas de Conve-
niência

A Taxa de Licenciamento 
e Fiscalização sobre lojas de 
Conveniência foi instituída pela Lei 
n.º 2.666, de 01 de julho de 1998.

O fato gerador da referida taxa é o 
exercício regular, pelo Poder Público 
Municipal, de autorização, vigilância 
e fiscalização, visando a disciplinar 
a localização e o funcionamento 
dos estabelecimentos de comércio 
varejista de artigos, utilidades e 
pequenos produtos embalados, 
situados em postos de serviços e 
revenda de combustíveis.

O contribuinte é a pessoa física 
ou jurídica que exerça, direta 
ou indiretamente, a atividade 
de comercialização de artigos, 
utilidades e pequenos produtos 
embalados em estabelecimentos e/
ou lojas de conveniência situados 
em postos de serviços e revenda 
de combustíveis e lubrificantes. 
Respondem solidariamente, quanto 
ao pagamento da taxa e à observância 
desta Lei, as pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pelos postos 
de serviços e revenda de combustíveis 
e lubrificantes, onde estiverem 
situados os estabelecimentos e/ou 
lojas de conveniência.

As atribuições referentes ao 

TIPO DE ESTABELECIMENTO R$

I - artífices ou artesãos desde que estabelecidos na própria residência 22,90

II - profissionais liberais ou autônomos 137,40
III - pessoas jurídicas e firmas individuais 458,00

TABELA 11
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Municipal de Governo - SMG, a cargo 
da Coordenadoria de Licenciamento 
e Fiscalização - F/ CLF.

O valor da Taxa é de 2.508 UFIR 
sendo pago no ato de licenciamento 
para o exercício de atividade.

Ta x a  d e  O b r a s  e m  Á r e a s 
particulares

As principais disposições 
acerca da Taxa de Obras em Áreas 
Particulares estão transcritas na lei 
n.º 691, de 24.12.84.

O fato gerador é o exercício regular, 
pelo Poder Público Municipal, de 
autorização, vigilância e fiscalização da 
execução de obras e da urbanização de 
áreas particulares e demais atividades 
constantes em tabela específica.

O contribuinte é o proprietário, o 

titular do domínio útil ou o possuidor, 
a qualquer título, do imóvel em que 
se executem as obras ou se pratiquem 
as atividades descritas na tabela 
específica.

Respondem solidariamente com 
o proprietário, quanto ao pagamento 
da taxa e à observância das posturas 
municipais, as pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pelos projetos 
ou por sua execução.

Estão isentos, entre outros:
Construções de imóveis de pessoas •	
de baixa renda;
Templos de qualquer culto;•	
Imóveis tombados pelo patrimônio •	
histórico;
Imóveis  de  propr iedade  da •	
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios;
Obras em prédios de embaixadas.•	

É de competência da Secretaria 
Municipal de Obras – SMO, por 
intermédio da Coordenadoria Geral de 
Controle de Parcelamento e Edificações - 
CGPE, cujas atividades são centralizadas. 
Todavia, existem outras operações 
descentralizadas, principalmente as 
atividades de concessões de licenças e 
fiscalização de obras particulares.

A execução de obras ou a prática 
de atividades constantes da tabela, 
sem o prévio pagamento da taxa, 
sujeita o infrator à multa de 100% 
sobre o valor atualizado do tributo 
devido, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na legislação de 
licenciamento de obras.

A taxa é calculada de acordo com 
a tabela 12, que reproduz os incisos 
do art. 145 do Código Tributário do 
Município do Rio de Janeiro – CTM.

TABELA 12

ESPECIFICAÇÃO UNIF
I – extração de areia, saibro, terra e turfa (por mês) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II – corte de árvores em terreno particulares (por unidade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

III – corte ou derrubada em conjunto de vegetação, excluídos árvores, em terrenos particulares (por m2) . . . . . . . . . . . . .  
0,5

IV – abertura de logradouros:
aprovação do projeto, por metro linear do logradouro projetado . . . . . . . . .•	
acompanhamento da execução do projeto, por mês . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	

0,01
1

V - parque de diversões e congêneres – pela armação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VI – desmonte de pedreiras – por mês

a frio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
a fogacho ou a fogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
granitos especiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	

1
4
5

VII – assentamento de instalação mecânica
por HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	 0,02

VIII – loteamentos (aprovação de projeto, por lote):
1ª categoria, testada mínima de 100 e área mínima de 50.000m2. . . . . .•	
2ª categoria, testada mínima de 50 e área mínima de 10.000m2. . . . . . .•	
3ª categoria, testada mínima de 20 e área mínima de 1000m2 . . . . . . . .•	
4ª categoria, testada mínima de 15 e área mínima de 600m2 . . . . . . . . .•	
5ª categoria, testada mínima de 12 e área mínima de 360 m2 . . . . . . . . .•	
6ª categoria, testada mínima de 9 e área mínima de 225m2 . . . . . . . . . .•	
7ª categoria, testada mínima de 8 e área mínima de 120 m2 . . . . . . . . . .•	

60
12
1,1
0,6
0,3
0,2
0,1

IX – VETADO
X – edificações – obras diversas:

construções, reconstruções, acréscimos, barracão de obras e stands de vendas por mês e por m2 de área de •	
construção
modificação de edificação, por pavimento e por mês . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
modificação do projeto aprovado, por pavimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
reforma de edificação, por pavimento e por mês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
demolição de prédio, por pavimento e por mês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	

 
0,003
0,4
1,2
0,4
1,2

XI – instalações comerciais que dependem de licença, área útil por unidade:
até 50 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 51 m2 até 200 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 201 m2 até 500 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 501 m2 até 1000 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
acima de 1000 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	

3
8
50
100
150
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Em regra, a taxa deverá ser paga 
antes do início da obra ou atividade. 
Porém, em situações específicas, 
deverá ser observado:

No item VIII, Ix e x : 50% 
deverá ser pago adiantado e 50% na 
concessão da licença;

Na hipótese de existência de duas 
ou mais edificações no mesmo lote, a 
taxa é calculada para cada edificação 
separadamente;

A taxa mínima por edificação e 
por mês é de 0,15 da UNIF.

Taxa de Uso de Área pública
As principais disposições acerca 

da Taxa de Uso de Área Pública estão 
transcritas na Lei n.º 691, de 24.12.84, 
(Código Tributário do Município do 
Rio de Janeiro - CTM), na Lei n.º 
3.425, de 22.07.2002, e no Decreto 
n.º 14.668, de 27.03.1996. 

De acordo com o disposto no art. 
133 do CTM, a Taxa de Uso de Área 
Pública tem como fato gerador o 
exercício regular, pelo Poder Público 
Municipal, de autorização, vigilância 

Os vendedores ambulantes de •	
jornais, revistas e bilhetes de 
loteria;
Os que venderem nas feiras-livres, •	
exclusivamente, os produtos de sua 
lavoura e os de criação própria - aves 
e pequenos animais - desde que 
exerçam o comércio pessoalmente 
por uma única matricula;
Os deficientes físicos;•	
As pessoas com idade superior •	
a  60  ( se s sen ta )  anos ,  que , 
comprovadamente, não exerçam 
outra atividade econômica;
O s  a p a r e l h o s ,  m á q u i n a s , •	
equipamentos e tapumes destinados 
à execução ou proteção de obras 
subterrâneas;
As marquises, toldos e bambinelas;•	
A s  d o c e i r a s  d e n o m i n a d a s •	
“baianas”;
Os eventos declarados de interesse •	
cultural, turístico, desportivo ou 
social, por ato do Prefeito.

A Taxa é calculada de acordo com 
a tabela 13, a seguir:

ESPECIFICAÇÃO UNIF
XII – transformações de uso ou utilização comercial, área útil por unidade:

até 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 51 m2 até 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 201 m2 até 500 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
mais de 501 m2 até 1000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	
acima de 1000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•	

3
8
50
100
150

e fiscalização, visando a disciplinar 
a ocupação de vias e logradouros 
públicos, para a prática de qualquer 
atividade.

É contribuinte da taxa, conforme 
o art. 134 do CTM, a pessoa física 
ou jurídica que venha a exercer 
sua atividade em área de domínio 
público.

Tem um posicionamento 
organizacional idêntico à Taxa de 
Licença para estabelecimento de 
Lojas de Conveniência, ou seja, as 
atribuições referentes ao poder de 
polícia são da Secretaria Municipal 
de Governo - SMG, a cargo da 
Coordenadoria de Licenciamento e 
Fiscalização- F/ CLF.

A autorização para uso de área 
de domínio público é pessoal e 
intransferível e não gera direito 
adquirido, podendo ser cancelada ou 
alterada, a qualquer tempo, a critério 
da autoridade competente, sempre 
que ocorrer motivo superveniente 
que justifique tal ato.

Estão isentos da taxa (art. 136):

ATIVIDADE R$
I - Comércio ambulante (taxa anual)
 1 - Atividades não localizadas
   a) mercadores ambulantes de metais nobres, jóias e pedras preciosas, artigos e confecções de luxo 
e perfumes estrangeiros: 229,00

   b) mercadores ambulantes de malas, bujão, cestas, caixas e pequenos recipientes: 45,80

   c) mercadores ambulantes não especificados: 91,60
   d) fotógrafos, amoladores, funileiros e empilhadores: 45,80
 2 - atividades não localizadas com ponto fixo ou de estacionamento determinado:
   a) carrocinhas ou triciclos: 137,40
   b) módulos e veículos não motorizados: 183,20
   c) mercadores ambulantes não especificados: 183,20
   d) tabuleiros com dimensões máximas de 1 m x 1,10 m (um metro por um metro e dez centímetros): 91,60

Região*
A B C

   e) veículos motorizados e trailers: 229,00 458,00 916,00
II- Outras atividades comerciais não localizadas com ponto fixo ou local determinado e/ou eventuais:

 1 - bancas de jornais e revistas, em passeios - taxa anual por metro quadrado 13,74 22,90 45,80

TABELA 13
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nicialmente instituída como 
Taxa de Iluminação Pública foi 
posteriormente revogada pela Lei 

n.º 2.687/98. Tinha como fato gerador 
a utilização, efetiva ou potencial, 
dos serviços de iluminação de vias 
e logradouros públicos situados no 
Município do Rio de Janeiro.

A jurisprudência do STF é 
pacífica no sentido de que o serviço 
de iluminação pública não pode ser 
cobrado por meio de taxa, uma vez 
que se trata de serviço destinado à 
comunidade e não individualmente a 
cada contribuinte. Ou seja, trata-se de 
serviço uti universiti e não uti singuli. 
Nesse sentido, a iluminação pública 

 2 - barracas, em épocas ou eventos especiais para venda de:

   a) cerveja ou chopp - taxa diária por m² 1,83 1,83 1,83
   b) gêneros alimentícios, refrigerantes sem álcool ou artigos relativos ao evento - taxa diária por m² 0,92 0,92 0,92

 3 - estacionamento de veículos em épocas ou eventos speciais, para venda de gêneros alimentícios 
ou artigos relativos ao evento:
   a) não motorizados - taxa diária 2,75 2,75 2,75
   b) motorizados ou trailers - taxa diária 27,48 41,22 54,96
 4 - exploração de estacionamento de veículos em local permitido - taxa trimestral por m² 0,92 0,92 0,92
 5 - feiras livres - taxa mensal:
   a) comércio de pescado, em barracas 137,40 137,40 137,40
   b) outros, exceto cadeiras de feira 13,74 13,74 13,74
   c) feirantes que vendam, exclusivamente, gêneros alimentícios - por local e por m² 0,46 0,46 0,46
   d) feirantes cabeceira-de-feira - por m² 0,46 0,46 0,46
   e) outros - por local e por m². 1,37 1,37 1,37
   f) feirantes em veículos 91,60 91,60 91,60
 6 - mesas e cadeiras:
   a) área ocupada - taxa trimestral por metro quadrado 2,29 6,87 13,74
   b) em época ou eventos especiais - área ocupada - taxa diária por metro quadrado 0,23 0,69 1,37

   c) quando a área ocupada for limitada por muretas, grades, toldos, bambinelas fixas ou qualquer 
construção - taxa trimestral por metro quadrado 6,87 22,90 45,80

 7 - cabinas, módulos e assemelhados para:
   a) uso de serviços bancários: taxa anual 4.122,00
   b) venda de passagens e prestação de informações turísticas: taxa anual 1.099,20
 8 - utilização de área pública para realização de qualquer evento, excetuados os promovidos por 
associações de moradores, partidos políticos e sindicatos e suas federações e confederações, sem 
prejuízo das taxas previstas nos itens anteriores, por evento e por metro quadrado - por dia

0,27 0,37 0,46

*As definições de Região obedecem o mesmo critério do IPTU

consumo de energia elétrica.
No Município do Rio de Janeiro, em 

05 de junho de 2003, foi apresentado à 
Câmara Municipal, o Projeto de Lei n.º 
1.431, fixando o valor unitário de R$ 
3,50 (três reais e cinqüenta centavos) 
por unidade imobiliária. Todavia, a 
proposta previa que o lançamento 
fosse realizado na guia do IPTU, à 
semelhança do que ocorre hoje com a 
Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo.

Desde 19.05.2005 o Projeto de 
Lei n.º 1.431/2003 encontra-se na 
Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira para emissão 
de parecer.

Os órgãos envolvidos na gestão 
dessa taxa são os mesmos órgãos 
relacionados à Taxa de licença para 
estabelecimento. 

De forma resumida, os 
procedimentos para a concessão de 
alvará de licença para estabelecimento 

são os seguintes:
1º) O contribuinte deve dar entrada 

em processo junto às Inspetorias 
Regionais de Licenciamento e 
Fiscalização - IRLF, apresentando o 
projeto e outros documentos;

2º) Se deferido o processo pelo 

órgão competente, será emitida a guia 
de recolhimento da Taxa de Uso de 
Área Pública;

3º) Somente após o pagamento 
da taxa, o contribuinte estará 
autorizado.

3. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

I não caracteriza serviço divisível, 
vale dizer, suscetível de utilização, 
separadamente, por cada um dos seus 
usuários.

Em dezembro de 2002, a Emenda 
Constitucional n.º 39 foi editada com a 
pretensão de, mediante o acréscimo do 
art. 149-A na Constituição,  autorizar 
a instituição de contribuição para o 
custeio da iluminação pública dos 
Municípios – COSIP, de forma que cada 
legislação municipal viesse a criá-la. 
Assim, as fazendas públicas municipais 
passaram a ter a possibilidade de realizar 
convênios com as concessionárias 
de energia elétrica para cobrança da 
referida contribuição nas faturas de 
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seguir, apresentamos a 
arrecadação dos tributos no 
Município do Rio de Janeiro 
no exercício de 2007, a 

A
4. ReCeITAS TRIbUTÁRIAS

Observe que, entre as rubricas 
de maior arrecadação, figuram o 
ISS, de responsabilidade direta do 
Município, a cota parte do ICMS 
e o IPTU, outra importante receita 
própria.

GRÁFICO 1. PARTICIPAçãO NAS RECEITAS PRóPRIAS

R$ mil

RECEITAS Previsão Arrecadação

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.905.000 1.972.672
Cota-Parte ICMS 1.300.000 1.267.544
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.150.000 1.086.204
Transf. de Recursos do FUNDEF/FUNDEB - Parcela ICMS 633.780 716.712
Transferências FNS - Gestão Plena De Sistema Municipal 0 435.921
Cota-Parte do IPVA 330.000 330.811
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 265.000 293.659
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Poder Executivo 308.448 286.500
Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNPREVI 0 243.909
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 240.000 212.321
Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo 204.000 182.476
Servicos Administrativos Previ-Rio Lei 3344 74.100 146.282
Contribuição Servidor Ativo Civil - Poder Executivo 154.121 139.906
Transf. do FNDE-Salário-Educação/FNDE-Lei 10832 155.825 130.609
Outras 3.431.444 2.069.083

TOTAL 10.151.718 9.514.609

Fonte: FINCON

TABELA 14

As receitas próprias alcançaram 
R$ 5.757.018 mil em 2007 contra 
R$ 5.495.189 mil em 2006, o que 
mostra um crescimento de 4,7%. 
Contudo, em 2007, tais receitas 
corresponderam a 60,51% do total, 

contra uma participação de 63,13% 
em 2006.

O gráfico 1 com a distribuição 
das receitas próprias arrecadadas 
em 2007 demonstra em percentual a 
participação nas Receitas Próprias:

participação nas receitas próprias e 
a evolução da receita tributária no 
período compreendido entre 2003 e 
2007.

Estes dados foram extraídos da 
análise da Prestação de Contas de 
Gestão, do Poder Executivo Municipal, 
referente ao exercício de 2007.
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A seguir, são analisados, com mais detalhes, os 
principais impostos, fonte de recursos próprios, 
considerando os valores de 2007 fixos e atualizando 
os dos anos anteriores com base no IPCA-E médio 
do período, medido pelo IBGE.

4.1. Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) totalizou o maior volume de receita tributária do 
Município do Rio de Janeiro, representando 55,20% do 
total arrecadado com impostos e tributos e, 20,79% do 
total de todas as receitas arrecadadas.

Conforme o gráfico 2, a arrecadação do ISS 
em 2007, tratada a valores constantes, apresentou 
crescimento de 12,19%, percentual superior aos 
8,67% obtidos para 2006/2005.

As principais atividades arrecadadoras de ISS, nos exercícios de 2005 a 2007, estão apresentadas no quadro a seguir 
que contém as atividades que mais geraram receita em 2007, comparadas com os anos de 2005 e 2006. (os valores foram 
atualizados pelo IPCA-E).

R$ mil 
2003 2004 2005 2006 2007

Impostos 2.662.498 2.825.708 2.948.820 3.092.840 3.358.167 

IPTU 1.009.169 1.085.523 1.095.250 1.084.770 1.086.204 

ITBI 212.818 211.954 230.896 244.784 293.659 

ISS 1.440.511 1.528.232 1.622.674 1.763.286 1.978.303 

Taxas 203.855 222.997 223.415 222.606 225.079 

Total 2.866.353 3.048.705 3.172.235 3.315.446 3.583.245 

Fonte: Contas de Gestão 2007 

A arrecadação de impostos 
próprios (IPTU, ITBI, ISS) e taxas 
teve um acréscimo real (valores 

atualizados pelo IPCA-E) de 8,07%, 
quase que dobrando em relação aos 
4,51% obtidos em 2006/2005. Em 

relação a 2003, a Receita tributária 
cresceu 25% em termos reais, 
conforme demonstra a tabela 15.

R$ mil 
DESCRIÇÃO 2005 2006 2007

Instituição financeira múltipla 83.009 93.724 101.991

Processamento de dados 58.392 77.727 87.608

Construção civil 43.794 50.288 67.701

Planos de saúde 34.793 40.223 55.529

Aluguel de maquinas aparelhos e equipamentos 39.824 47.730 45.546

Consultoria técnica 32.842 36.299 43.921

Banco 36.624 40.563 41.226

Hotel 36.733 40.677 41.032

Produção artística 17.023 36.936 43.522

Assessoria técnica 39.303 37.394 38.114
Demais 1.081.402 1.201.207 1.412.115

TOTAL 1.503.740 1.702.769
 

1.978.304 

TABELA 15. EVOLUçãO DA ARRECADAçãO DE IMPOSTOS E TAxAS.

GRÁFICO 2
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autonomia municipal está 
pautada na capacidade 
que o ente político tem de 
organizar seu governo dentro 

do que preconiza a Constituição da 
República, e de estabelecer suas 
próprias normas jurídicas.

Conforme dispõe Roque Antonio 
Carrazza, em seu livro Curso de 
Direito Constitucional Tributário, 23ª 
edição – Editora Malheiros6:

De fato, o Município não poderia 
ser havido por autônomo, se a ele 
não se consentisse gerir o seu, 

dispor do seu, contratar sobre o 
seu e reger sua vida e seus bens, 
observados, apenas, os limites 
constitucionais e legais.
Essa autonomia é total, no que 

se refere aos assuntos de interesse 
local. Cada município pode organizar-

4.3. Imposto sobre Transmissão InterVivos de bens Imóveis - ITbI
Nota-se, no gráfico 4, a seguir, que a arrecadação do ITBI em 2007 apresentou um aumento de 19,91% em relação ao 

exercício de 2006, o maior aumento anual dos últimos 05 (cinco) exercícios.

A
5. CONClUSÃO

4.2. Imposto sobre a propriedade predial e Territorial Urbana - IpTU
O IPTU representou a terceira maior arrecadação do Município em 2007, com 30,3% da Receita Tributária e, 11,4% 

da Receita Total, sendo este último percentual inferior aos 12,04% obtidos em 2006.
Pode-se constatar no gráfico 3 que a arrecadação do IPTU em 2007, medida em valores constantes, apresentou um 

acréscimo de 0,13% em relação a 2006, não conseguindo recuperar a perda ocorrida entre 2005 e 2006.
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se de acordo com seus interesses, 
observando, naturalmente, as restrições 
que objetivam delinear as competências 
das outras pessoas políticas.

Reforçando esta afirmação, tem-
se o art. 30, II, da Constituição, que 
confere aos Municípios competência 
para “suplementar a legislação federal 
e a estadual no que couber”.

Atualmente, os Municípios elaboram 
suas Leis Orgânicas, que podem 
ser consideradas como verdadeiras 
“Constituições Municipais”, e, para 
desempenhar esta tarefa, os vereadores 
devem obedecer aos Princípios 
estabelecidos na Constituição da 
República e na do respectivo Estado e 
aos preceitos dispostos nos incisos I a 
xII do art. 29 da Lei Maior.

Conforme apresentado anterior-
mente, percebe-se que a participação das 
taxas na arrecadação municipal é pequena, 
quando comparada à dos impostos.  No 
entanto, o papel desempenhado pelas 
taxas é de suma importância, no que diz 
respeito aos serviços públicos prestados 
pelo Município.

Considerando que a rigidez 
Constitucional impede a criação de 
novos impostos pelos municípios 
e que uma parcela considerável 
das transferências estabelecidas 
constitucionalmente possui destina-

ção específica, como FUNDEB, FNS 
etc., cabe aos municípios a criação de 
taxas em razão dos serviços, que são 
postos à disposição dos seus cidadãos, 
efetiva ou potencialmente, ou em 
razão do exercício do poder de polícia 
para complementar sua arrecadação.

Para aumentar consideravelmente 
a arrecadação das taxas, o Poder 
Público tem que atuar nos fatores 
principais, tais como a atualização 
normativa e o melhoramento contínuo 
da gestão pública.

Concluindo, nos dizeres de Roque 
Antonio Carrazza7:

Portanto, fazendo um esforço 
de arranjo, o Município goza da 
mais ampla autonomia, tendo 
sido alçado, pelo próprio Texto 
Excelso, à invejável posição de 
pessoa política (igual, pois, neste 
particular, aos Estados e à União). 
Esta autonomia vem assegurada, 
de modo mais significativo, no 
art. 30 da CF, que, em suma, 
garante ao Município governo e 
administração próprios, no que 
toca a seu particular interesse. 
Acresçamos a isto o fato de que, 
enquanto a União só pode tratar 
dos assuntos referidos no art. 21 
da Lei das Leis (numerus clausus), 
e os Estados, dos não privativos 

da União ou dos Municípios 
(art. 25, § 1º, da CF), a estes 
últimos é dado dispor, livremente, 
de todos quantos forem de seu 
peculiar interesse.  Presume-
se, até prova em contrário 
(presunção iuris tantum), que a 
atuação do Município é legítima, 
ou seja, submissa ao Direito, 
principalmente quando “instituir 
e arrecadar os tributos de sua 
competência”, “criar, organizar e 
suprimir distritos”, “organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse 
local”, e assim avante.  Nestes 
campos – como em inúmeros 
outros – absolutamente não pode 
haver prevalência da lei federal ou 
estadual sobre a municipal.  (...)
O Município, como instituição 
herdada dos colonizadores portu-
gueses, é, realmente, a celula mater 
da Nação. Era pensando nisso que 
Rui Barbosa dizia: “não há corpo 
sem células. Não há Estados sem 
Municipalidades. Não pode existir 
matéria vivente sem vida orgânica. 
Não se pode imaginar a existência 
de Nação, existência de povo 
constituído, existência de Estado 
sem vida municipal”.
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Auxiliar de Controle Externo do TCMRJ

Papel do Contador, Transparência e Accountability 
em Organizações não Governamentais: um 
estudo de caso no Rio de Janeiro

ReSUMO 

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa teve como 
objetivo conhecer e avaliar a 
contribuição do profissional 

contábi l  nas  organizações  do 
Terceiro Setor, para transparência 
e accountability. Para verificar se a 
gestão da organização pertencente 
ao Terceiro Setor desempenha suas 
atividades de forma transparente 
e accountable ,  realizou-se uma 
pesquisa exploratório-descritiva em 
uma organização pertencente a esse 

setor denominada Viva Rio, que se 
encontra sediada na cidade do Rio 
de Janeiro, onde foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas. Os 
resultados da pesquisa apontam 
que a Contabilidade pode contribuir 
muito para essas organizações, 
principalmente pelo fato de essas 
entidades,  diferentemente das 
demais organizações do primeiro 
e segundo setores,  precisarem 
prestar contas aos mais diversos 

públicos. A organização pesquisada 
utiliza informações não financeiras 
e financeiras como ferramenta 
de  aux í l io  à  t r ansparênc ia  e 
accountability, e, ainda, os registros 
contábeis são contabilizados por 
projetos e por financiadores, o que 
gera acurácia e tempestividade na 
disponibilidade dessas informações 
aos seus interessados.

Palavras-Chave: Transparência. 
Accountability. Terceiro Setor.

As organizações da sociedade 
civil vêm exercendo um papel 
cada vez mais significativo 

no atual contexto econômico e 
social, cooperando para a melhoria 
da qualidade de vida de milhões 
de pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social.  
Estas organizações estão inseridas 
no chamado terceiro setor, assim 
intituladas por terem finalidade 
pública, utilizando-se de recursos 
privados, oriundos de pessoas físicas 
e jurídicas. O terceiro setor é composto 
por uma variedade de organizações que 

atuam nos mais diversos domínios.
A continuidade e manutenção das 

ações nas organizações do terceiro 
setor ocorreram a partir de uma série 
de ações que vão desde o recebimento 
de recursos de órgãos públicos 
municipais, estaduais ou federais, 
por meio de convênios ou subvenções 
sociais, até a parceria constituída com 
a iniciativa privada ou organizações 
não-governamentais nacionais ou 
internacionais, através da realização 
de eventos, campanhas e promoções, 
ou até mesmo pela contribuição de 
pessoas físicas ou jurídicas, em regra 

associadas à instituição. Salientam-
se ainda como tipo de captação de 
recursos as doações obtidas através 
de isenções, imunidades ou incentivos 
fiscais. O trabalho voluntário é 
uma característica evidente para o 
cumprimento dos objetivos sociais 
dessas organizações.

A partir desta nova realidade 
torna-se imperioso o estabelecimento 
de mecanismos que promovam 
uma maior acessibilidade aos atos 
administrativos da entidade, e que 
implantem processos transparentes 
nas relações das organizações do 



90 maio 2009 - n. 41  Revista TCMRJ   

m
on

og
ra

fia
terceiro setor com a sociedade em 
geral. Trata-se da responsabilização ou 
accountability, em um entendimento 
que, além da prestação de contas 
formal, legal, prevista nos contratos 
e convênios estabelecidos por estas 
organizações com o setor público ou 
com o mercado, ocasionam também 
o estabelecimento de relações 
voluntárias, transparentes, fruto da 
postura ética e moral dos gestores 
destas organizações.

As necessidades são claras e vêm 
das mais diferentes direções, e, para 
isto, cada vez mais se percebe, da parte 
dos possíveis investidores e mesmo 
dos parceiros ou fomentadores dos 
recursos que apóiam o funcionamento 
destas instituições, o cuidado de 
encontrar nestas organizações a 
transparência necessária e as 
ferramentas de controles produzidas 
por elas para que, concretamente, 

os recursos atendam aos seus fins. 
(OLIVEIRA E ROMãO, 2006)

A transparência no Terceiro Setor 
deve considerar que os recursos 
disponíveis aos gestores devem ser 
comunicados sistematicamente, 
através de canais de informação 
transparentes e acessíveis por parte 
de seus financiadores. Além disso, 
espera-se que os recursos sejam 
aplicados com eficiência, para isso 
torna-se indispensável um sistema 
de controle que possa executar o 
acompanhamento dos resultados 
adquiridos, admitindo, desta forma, 
a verificação do alcance dos objetivos 
da instituição.

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. 
(BRASIL, 1988)
Para favorecer essas atividades, 

os gestores têm à sua disposição a 
contabilidade, que pode colaborar, e 
muito, com dados, não apenas para 
fins fiscais, mas com a finalidade de 
prover informações aos usuários para 
orientá-los no processo de tomada de 
decisão.

A informação contábil é expressa 
por meios diversos, como demonstra-
ções contábeis, escrituração ou regis-
tros permanentes e sistemáticos, do-
cumentos, livros, planilhas, listagens, 
notas explicativas, mapas, pareceres, 
laudos, diagnósticos, prognósticos, 
descrições críticas ou quaisquer ou-
tros meios empregados no exercício 
profissional ou indicados em legisla-
ção pertinente a essa área de atuação. 
(CFC, 1995).

2. TeRCeIRO SeTOR

n o m e  Te r c e i r o  S e t o r 
enuncia os entes que estão 
estabelecidos entre os setores 

estatal e empresarial, sem dúvida 
apresentando certo hibridismo, na 
medida em que coexistem com o 
primeiro setor, que é o Estado, e o 
segundo setor, que é o mercado. É 
composto por entidades da iniciativa 
privada, sem fins lucrativos, que se 
caracterizam por prestar atividade de 
interesse público. Essas organizações 
não são vinculadas à administração 
centralizada ou descentralizada, ou 
seja, fazem parte de um agrupamento 
de entidades responsáveis pelo 
incremento de uma nova configuração 
de prestação de serviços públicos. 
(ROCHA, 2006, p.15; CARVALHO 
FILHO, 2006, p. 288; DI PIETRO, 
2007, p. 456/457, ALExANDRINO e 
PAULO, 2006, p.74; MELLO, 2007, 
p.234)

Em conformidade com o Código 
Civil, em seu art. 44, as pessoas 
jurídicas de direito privado são 
as associações; as sociedades; as 
fundações; as organizações religiosas 

e os partidos políticos, tendo sido as 
duas últimas incluídas como forma 
jurídica por meio da Lei 10.825/03.

Embasado no Estado Democrático 
de Direito, a liberdade de associação 
consta na Constituição Federal como 
direito e garantia fundamental no 
inciso xVII e xVIII do artigo 5°: “é 
plena a liberdade de associações 
para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar” e “a criação de associações 
e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento”.

As organizações do Terceiro Setor 
que ganham proteção e, em muitos 
casos subsídio por parte do Estado, 
percebem esses recursos através da 
atividade de fomento. Os governos 
utilizam, em certos momentos, o seu 
poder de império, como o tributário, 
por exemplo, para assegurar esses 
auxílios. Logo, as Organizações Não-
Governamentais (ONGs) que fazem 
jus a esse tipo de ajuda, sujeitam-se 
ao controle da Administração Pública 
e pelo Tribunal de Contas. Para 

receber esse auxílio, é necessário 
atender a determinados requisitos 
especificados em lei que variam de 
um caso a caso. Assim, preenchidos 
os requisitos, a entidade aufere um 
título, como o de utilidade pública, 
o certificado de fins filantrópicos, a 
qualificação de organização social, 
organização da sociedade civil de 
interesse público. 

As entidades que compõem 
o Terceiro Setor se classificam 
quanto à abrangência na prestação 
dos serviços.  As entidades de 
favorecimento mútuo ou de fins 
mútuos limitam seus benefícios ou 
serviços apenas aos associados por 
meio de contribuições em dinheiro, 
facultativas ou compulsórias; e as 
entidades de fins comunitários, de 
fins públicos ou de solidariedade 
social prestam serviços, utilidades 
concretas ou benefícios especiais 
à totalidade da comunidade, sem 
precisar de vínculos jurídicos 
especiais, na maioria das vezes de 
forma gratuita. (MODESTO, 1998; 
OLAK E NASCIMENTO, 2008, p.11)

O
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3. INFlUÊNCIA DA pROFISSIONAlIZAÇÃO NA GeSTÃO DAS eNTIDADeS DO TeRCeIRO SeTOR

nicialmente, as associações de 
interesse público se estabelecem 
impulsionadas por um ideal 

generoso e altruísta. No entanto, ao 
longo do desenvolvimento de suas 
atividades apenas boas intenções não 
são suficientes para a manutenção 
dessas. Torna-se notória a necessidade 
de um arcabouço gerencial para a 
continuidade de seu funcionamento. 
(MARCOVITCH, 2005, p.122)

De acordo com vários autores, 
o  ponto  mais  vulnerável  das 
organizações do Terceiro Setor é a 
sua gestão. Com o aumento crescente 
e a importância que tomou esse setor, 
não se pode dispensar uma gestão 
mais adequada a essas mudanças 
no campo administrativo, financeiro 
e econômico. Essas entidades, ao 
administrar seus recursos materiais 
e humanos, devem tentar obter um 
superávit mínimo que garanta sua 
sustentabilidade e a continuidade da 
organização. Nada obstante, é preciso 
considerar as distintas características 
dessas entidades em relação ao 
Primeiro e ao Segundo Setor. 

Como as entidades sem fins 
lucrativos têm por propósito atuar no 
campo do interesse público deve-se 
evitar categorizá-las como atividades 
voluntárias não-profissionalizantes. É, 
sem dúvida, indispensável conciliar a 
eficiência empresarial com os serviços 
de fins sociais. (MARCOVITCH, 2005, 
p.125)

É essencial que as organizações da 
sociedade civil estabeleçam e ponham 
em prática um padrão de gestão de 
pessoas de acordo com seus parâmetros 
e valores culturais e entrosado com 
suas metas estratégicas. Existem 
basicamente três razões para isso: 
porque para se manter competitivo, 
no cenário atual, é preciso contar 
com pessoas competentes, satisfeitas 
e comprometidas com a produção de 
bons resultados; porque a propensão 
de todos os setores é o investimento 
em capital humano, pois esse assegura 
o sucesso das organizações; e porque 
as organizações da sociedade civil 
têm que determinar padrões de gestão 
ajustados com sua missão social: por 
serem consideradas instrumentos 
de transformação social, devem ter 
condições de aprimorar seus próprios 
agentes. (FISCHER, 2004, p. 81-82)

É preciso certificar-se quais as 
características dos profissionais que 
participam da gestão, isto é, o recurso 
humano que estabelece relações com 
os stakeholders dessas entidades. Em 
síntese “... existe uma clara correlação 
entre as diversas fontes de recursos, 
a gestão requerida e os recursos 
humanos que desenvolverão as 
gestões pertinentes para se alcançar 
o financiamento necessário.” (YOFFE, 
2005, p. 215)

A capacitação neste setor pode 
acarretar significativa melhoria 
às entidades,  não somente no 

aprimoramento de conhecimentos 
que permitam ampliar a captação 
de recursos, mas, sobretudo, na 
organização financeira e contábil da 
organização, o que, consequentemente, 
fará com que a prestação de contas 
seja elaborada com mais qualidade, 
possibilitando maior transparência e 
controle. (NUNES, 2006, p. 69)

Os projetos sociais, atividades-fim 
características do Terceiros Setor, 
apresentam a razão de ser dessas 
organizações. Porém, a ausência 
de sistemas contábeis constitui um 
obstáculo à transparência e arrisca a 
permanência da própria instituição. É 
um desafio para o gestor, neste caso, 
aliar a contabilidade com os trabalhos 
da organização. (MARCOVITCH, 
2005, p.127-128)

É necessário aprimorar a forma 
de controle sobre essas organizações, 
no que tange aos critérios de repasse 
das verbas e respectiva prestação de 
contas, e também a qualidade dos 
serviços prestados

Cada investidor, financiador 
ou doador estabelece condições 
de participação nas entidades do 
Terceiro Setor. Particularidades essas, 
relacionadas à gestão e à equipe 
técnica dessas organizações, sejam 
elas voluntárias ou não. A partir 
daí, é que se tornará possível a 
obtenção dos recursos procurados 
e sua manutenção. (YOFFE, 2005, 
p. 217)

4. ReCURSOS

s fontes de recursos dirigidas 
às organizações do Terceiro 
Setor são extremamente 

concorridas. Há uma multiplicidade de 
organizações que se incluem como sem 

fins lucrativos e que competem pelos 
mesmos recursos. Ao pleitear e angariar 
esses recursos, é fundamental que essas 
entidades preservem a credibilidade 
junto a seus financiadores (MOTA; 

CKAGNAZAROFF; AMARAL, 2007).
Yoffe (2005, p. 213-214) identifica 

quatro possíveis fontes de recursos:
Fonte internacional: pública ou a. 
privada. Diz respeito aos recursos 

Dessa forma, é possível separar 
as organizações intituladas ou 
certificadas pelo Poder Público 
em categorias uti l izando essa 
nomenclatura, observando, para 
seu adequado enquadramento, sua 

atividade e seus stakeholders:
Entidades de favorecimento mútuo •	
ou de fins mútuos – Serviços 
Sociais Autônomos (Sistema S)
Entidades de fins comunitários, de •	
fins públicos ou de solidariedade 

social – Utilidade Pública; Fins 
Fi lantrópicos ;  Organizações 
Sociais (OS); Organizações da 
Sociedade Civil  de Interesse 
Público (OSCIP).

I

A
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ser dos governos, de organismos 
multilaterais ou instituições 
privadas. 
Fonte pública local: governos b. 
n a c i o n a i s ,  e s t a d u a i s  o u 
municipais. 
 Fonte privada: é atribuído aos c. 
recursos que provêm dos indivíduos, 
das empresas e instituições. 
Venda de produtos e/ou serviços: d. 
considera como origem a cobrança 
de tarifas pelos serviços realizados, 
de acordo com a natureza e origem 
da organização.

É imperioso o estabelecimento 
de  um con jun to  de  mé todos 
e medidas para garantir que os 
fundos e recursos públicos sejam 
convenientemente resguardados e 
sejam consumidos economicamente, 
eficientemente, efetivamente, com 
emprego apropriado e de acordo com 
o estatuto ou outras autorizações que 
controlem seu uso. (SLOMSKI et al, 
2008, p.144)

4.1. prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro (pCRJ)

É notória a ocorrência de convênios 
nas três esferas de governo. Os gestores 
públicos estaduais e federal, em 
conjunto, tratam de compartilhar 
a dissolução de problemas nos 
municípios. Atenta-se principalmente 
para os municípios por serem a divisão 
territorial onde as pessoas residem. 

dedica ao assentamento de entidades 
parceiras da administração direta, 
fundacional e autárquica do Município 
do Rio de Janeiro, especialmente 
Organizações Não-Governamentais-
ONGs, Organizações Sociais-OSs, 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público-OSCIPs, associações 
e entidades sem finalidade econômica 
de modo geral. 

Outros critérios, também, deverão 
ser observados para o cadastramento das 
Fundações Privadas ou Associações.

A partir do cadastramento, o 
Contabilista ou Escritório Contábil 
responsável pela contabilidade deve 
ter sido capacitado em treinamento 
específico promovido pelo CRC-
RJ em parceria com a CGM, para 
exercer sua atividade em Fundações 
Privadas que contratem com a PCRJ. 
A listagem dos profissionais contábeis 
será encaminhada à Comissão de 
Cadastramento de ONGs e Associações 
periodicamente.  (RESOLUçãO 
C O N J U N TA  C G M / S M AS / S M A 
N°19/2005)

A prestação de contas das ações 
cumpridas precisará ser preparada 
sob o aspecto físico, corroborando 
o desempenho em relação às metas 
estipuladas no convênio ou contrato. 
A secretaria ou órgão que assinar o 
convênio ou contrato será responsável 
pela fiscalização constante quanto 
ao alcance das metas constituídas. 
(RESOLUçãO CONJUNTA CGM/
SMAS/SMA N°19/2005)

5. TRANSpARÊNCIA e ACCOUNTAbIlITY

significado de transparência, 
segundo o código das melhores 
práticas de governança 

corporativa do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa – IBGC (2004), 
transpõe “a obrigação de informar”, os 
gestores precisam adquirir o “desejo 
de informar”, tendo ciência de que a 
comunicação adequada, interna ou 
externa, quando voluntária, acessível 
e célere, converte-se em clima de 
confiança, para os stakeholders, dentro 
e fora da entidade. 

Em contraposição, embora o estudo 
do IFAC não considere, especificamente, 
os acordos de governança para o Terceiro 
Setor, os princípios e recomendações 
descritos no presente estudo podem 
ser relevantes para entidades do setor 
privado ou sem fins lucrativos que os 
governos ou outras entidades do setor 
público contratem ou financiem para 
realizar determinadas atividades ou 
prestar determinados serviços. (IFAC, 
2001, tradução nossa)

Dentre os princípios definidos 

pelo IFAC (2008, tradução nossa) para 
uma boa governança no setor público 
estão:

transparência: é exigida para que as a. 
partes interessadas (stakeholders) 
possam ter confiança nas ações e nos 
processos de tomada de decisão; na 
gestão das atividades das entidades 
do setor público; e nos indivíduos que 
estão inseridos nelas. Transparência 
transpassa a importância da consulta 
com os stakeholders e a comunicação 
sobre tudo, informação acurada e 

“

”

A transparência 
no Terceiro Setor 
deve considerar 
que os recursos 
disponíveis aos 
gestores devem 

ser comunicados 
sistematicamente, 
através de canais 

de informação 
transparentes e 
acessíveis por 
parte de seus 
financiadores.

Por conseguinte, os problemas da 
municipalidade interferem nos estados 
da Federação e na União (CASTRO, 
2008, p. 261).

Para um melhor controle das 
parcerias municipais, a PCRJ editou a 
Lei n° 4.718/2007, que institui normas 
para concepção do Cadastro Municipal 
de Parceiros do Terceiro Setor, que se 

O
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clara está relacionada com eficiência 
e ação tempestiva, e suporta as 
análises cuidadosas e detalhadas 
necessárias.;
responsabilidade em prestar b. 
contas: é o processo em que as 
entidades do setor público e seus 
indivíduos são responsáveis por 
suas decisões e ações, incluindo a 
administração dos fundos públicos 
e todos os aspectos de desempenho, 
e submetendo-se a um apropriado 
exame externo. Será alcançada 
com o entendimento por parte de 
todos os responsáveis, e com regras 
claramente definidas e através de 
uma estrutura sólida. Efetivamente, a 
accountability é o dever de responder 
por responsabilidade.

A função moderna do instituto 
da prestação de contas parte da 
obrigação social e pública de prestar 

6. MeIOS De COMUNICAÇÃO DA ACCOUNTAbIlITY 

informações sobre algo pelo qual 
é responsável (atribuição, dever). 
Conceito básico da transparência e 
do controle social, definições mais 
próximas do termo governança, 
que por sua vez decorre do conceito 
de accountability. (CASTRO, 2008, 
p. 247)
Transparência é o princípio mais 

inseparavelmente ligado à qualidade 
pública dos recursos. A saber, a 
transparência procura pôr à disposição 
de qualquer pessoa, física ou jurídica, 
contribuintes ou fornecedores de 
recursos públicos, a qualquer momento 
e através de acesso fácil, inteirar-se 
do fluxo dos recursos públicos tanto 
por parte dos órgãos gestores quanto 
por parte dos órgãos finalísticos. 
(MARTINS, 2005)

Na falta de expressão em lín-
gua portuguesa, stakeholder 

accountability refere-se à necessi-
dade de transparência e ao 
cumprimento da responsabilidade 
da organização de prestar contas 
perante os diversos públicos que 
têm interesses legítimos diante 
delas. Os stakeholders de uma 
organização e de outra podem ser 
completamente distintos, mas 
a necessidade de transparência 
diante destes permanece. [...] 
Accountability pode significar 
pouco mais do que a publicação de 
um relatório anual com dados de 
projetos e informações contábeis, 
mas também representa uma 
postura de responsabilidade 
que se exercita no cotidiano da 
gestão, frente a públicos internos e 
externos. Accountability reintegra a 
dimensão política à Administração. 
(FALCONER, 1999)

ante e a avaliação ex-post constituem 
instrumentos determinantes para 
o êxito e o apoio a ser obtido em 
iniciativas futuras. Nesse sentido, 
a preparação de relatórios de 
avaliação, e a sua disseminação 
constituem importantes instru-
mentos de comunicação com a 
sociedade. (MARCOVITCH, 2005, 
p.128)
Para que sejam capazes de fornecer 

informações úteis, Araújo (2006, 
p.48-49) enumera alguns elementos 
determinantes que devem ser incluídos 
nos relatórios financeiros de organizações 
sem fins lucrativos:

prover informações que sejam a. 
indicativas da capacidade de 
continuar prestando os serviços a 
que as entidades se propõem;

fornecer informações sobre o b. 
ambiente, a natureza da atividade e 
outros assuntos que se relacionem;

informar acerca do trabalho de c. 
seus gestores e da sua capacidade 
de bem gerir os recursos postos à 
sua disposição, já que não existe o 
indicativo de lucratividade;

evidenciar o fluxo de recursos d. 
postos à sua disposição, visando a 

sua continuidade e capacidade de 
cumprir com suas obrigações;

informar sobre as realizações e. 
da entidade como meio de medir 
a eficiência de seus gestores, 
posto que os investidores, não 
sendo beneficiários dos serviços e 
produtos por ela colocados, não os 
conhecem a fundo, exceto se por 
relatórios financeiros;

incluir nos demonstrativos as f. 
técnicas de apuração e alocação 
dos custos de serviços e como os 
recursos são distribuídos aos mais 
diversos programas e serviços 
postos à disposição;

informar como as entidades g. 
utilizam os recursos e de onde os 
mesmos provêm, e como isso afeta 
sua liquidez;

incluir interpretações e explica-h. 
ções que auxiliem no entendimento 
dessas informações, principalmen-
te no que se refere à organização 
e suas realizações, identificando 
certas transações, eventos e cir-
cunstâncias que venham a afetar a 
organização.

responsabil ização pelo 
dinheiro público é satisfeita 
por meio de relatórios precisos, 

objetivos e inteligíveis aos stakeholders. 
(SLOMSKI et al, 2008, p.145)

Ao passo que a contabilidade tem 
em vista informações internas da 
organização (financeiras, orçamentárias 
e patrimoniais), a accountability, ao 
prestar contas de uma gestão, está atenta 
aos resultados externos, preocupando-se 
em atender o público leigo. (CASTRO, 
2008, p. 281)

Na realidade, a determinação feita, 
atualmente, pela legislação fiscal às 
entidades sem fins lucrativos tem 
relação, exclusivamente, com a 
obrigatoriedade da manutenção da 
escrituração de receitas e despesas. Não 
há, no ordenamento jurídico, menção 
para que tais entidades divulguem 
demonstrações contábeis. (NUNES, 
2006, p.70)

Por desempenhar função de 
interesse público, espera-se que 
a organização do Terceiro Setor 
cultive a transparência quanto ao 
seu portfólio de projetos e, também, 
quanto aos resultados obtidos e os 
recursos alocados. O diagnósti co ex-

A
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Este trabalho busca responder 
ao seguinte  problema de 
pesquisa: conhecer e avaliar a 

contribuição do profissional contábil 
no processo de accountability nas 
entidades do Terceiro Setor que 
recebem recursos da administração 
pública.

Esse estudo foca a abordagem 
qualitativa, isto é, essa proposta 
ressalta os aspectos subjetivos da 
atividade humana salientando o 
significado de fenômenos sociais. 
(COLLIS e HUSSEY, 2005, p. 59). “A 
pesquisa qualitativa caracteriza-se 
por ser não-estruturada, de natureza 
exploratória e baseada em pequenas 
amostras com o objetivo de prover 
percepções e  compreensão do 
problema” (MALHOTRA, 2006, p. 
66).

Nesse ponto de vista, caracteriza-
se como exploratória porque tem como 
objetivo investigar a contribuição 
do profissional contábil para a 
transparência e accountability de 
uma organização do Terceiro Setor; 
e por se tratar de uma questão pouco 
explorada e de difícil precisão e 
operacionalização.

Essa pesquisa, ainda, classifica-
se como descritiva, tendo como 
objetivo o estudo da accountability e 

da transparência, reconhecendo suas 
características e expondo os meios 
disponíveis adotados pela entidade 
do Terceiro Setor pesquisada para 
ser accountable. Em consonância 
com Malhotra (2006, p. 102), esse 
“tipo de pesquisa conclusiva que tem 
como principal objetivo a descrição 
de algo - normalmente características 
ou funções do mercado”.

Fundamentando-se no objetivo 
geral do estudo, decidiu-se pelo 

método do Estudo de Caso, o qual 
a metodologia permite a aplicação 
de diferentes técnicas de coleta e 
análise de dados, nos quais se inclui 
a análise documentária, entrevistas 
e observação (COLLIS e HUSSEY, 
2005, p. 73).

Em relação aos meios, foram 
empregadas pesquisa bibliográfica, 
pesquisa documental e entrevista. 
Fez-se uso da pesquisa bibliográfica 
com a finalidade de angariar na 
literatura pertinente ao tema os 
concei tos  re levantes  que  dão 
fundamentação à pesquisa, visando 
estabelecer ligação, nessa área de 
conhecimento, entre transparência, 
accountability e Terceiro Setor, 
apresentando aspectos históricos e 
legislação do Terceiro Setor, assim 
como características de gestão dessas 
organizações.

Foram selecionados para  a 
entrevista o gestor financeiro, o 
gestor de projetos e o contador. A 
entrevista teve duração aproximada 
de 1 (uma) hora.

Cumprida a etapa de coleta dos 
dados através das entrevistas foi 
factível passar para a fase seguinte, 
a análise dos dados, empregando 
o “procedimento analítico geral” 
(COLLIS e HUSSEY, 2005, p. 246).

Dimensões Categorias Variáveis de Pesquisa

Profissional Contábil Tipo de Atividade

Informação contábil

Personalidade Jurídica
Títulos Públicos
Melhoria na Qualidade das Informações
Profissionalização
Conteúdo Informacional

Accountability e
Transparência

Recursos

Prestação de Contas

Obtenção
Acompanhamento
Motivação
Responsabilidade na Aplicação dos Recursos
Tipos de Relatórios
Disponibilidade das Informações

Fonte: Elaborado pela autora

QUADRO 1 - VARIÁVeIS De peSQUISA

7. MeTODOlOGIA

Não obstante 
as entidades do 

terceiro setor não 
terem propósito 

lucrativo, (...) 
elas são pessoas 

jurídicas de 
direito privado 
e dependem de 

investimentos de 
terceiros.

“

”
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8.1. O Viva Rio e seus projetos

Viva Rio é uma organização 
não-governamental, com 
certificado de finalidade 

filantrópica, com sede no Rio de 
Janeiro, engajada no trabalho de 
campo, na pesquisa e na formulação 
de políticas públicas com o objetivo 
de promover a cultura de paz e o 
desenvolvimento social.

Fundado em dezembro de 1993, 
por representantes de vários setores 
da sociedade civil, como resposta à 
crescente violência no Rio de Janeiro, 
a Viva Rio desenvolveu e consolidou 
uma ampla gama de atividades e 
estratégias bem-sucedidas.

A Viva Rio desenvolve o seu 
trabalho em três áreas - Ações 
Comunitárias ,  Comunicação e 
Segurança Humana – com os objetivos 
em comum de incluir socialmente os 
jovens em situação de risco, reformar 
o setor de segurança e controlar a 
oferta e demanda de armas de fogo 
pequenas e leves.

8.2. personalidade Jurídica e  
Títulos públicos

Algumas organizações designam, 
além da forma jurídica, a sua finalidade 
social na própria denominação; outras 
utilizam o nome do instituidor. Da 
mesma forma, existem Associações e 
Fundações que não apontam a forma 
jurídica na denominação, como é o 
caso da Viva Rio.

A Viva Rio, organização apreciada, 
no presente estudo, é uma entidade 
de fins comunitários, de fins públicos 
ou de solidariedade social. É uma 
organização não-governamental 
orientada para o trabalho de campo, 
para a pesquisa e para formulação 
de políticas públicas com o objetivo 
de promover a cultura de paz e o 
desenvolvimento social.

O  Es t a tu to  da  ins t i tu i ção 
discrimina a sua denominação, 
finalidades e constituição, inclusive, 

caracterizando os Sócios Efetivos e os 
Sócios Fundadores, sem, no entanto, 
fixar sua forma jurídica.

Tal  s i tuação provoca cer ta 
dificuldade no seu enquadramento 
pela forma jurídica. Creches, lares, 
abrigos e cruzadas, entre outras 
denominações, não são formas 
jurídicas conhecidas no Código 
Civil. 

A organização intitula-se como 
filantrópica, mantendo o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência 
Social – CEBAS, junto ao CNAS. 

8.3. Informação Contábil: Melhoria 
na Qualidade; profissionalismo e 

Conteúdo Informacional

Não obstante as entidades do 
terceiro setor não terem propósito 
lucrativo, em sua grande maioria 
contar com apoio de voluntários, 
e praticar atividades de interesse 
público, elas são pessoas jurídicas 
de direito privado e dependem de 
investimentos de terceiros para 
concretizar seus projetos. Como 
assegura Marcovicth (2005), é notório 
o grande valor de uma estrutura 
gerencial para a ininterrupção dos 
seus serviços.

Marcovitch (2005) ainda acrescenta 
que para a eficiência empresarial há 
necessidade de profissionalização 
dos indivíduos que atuam nessas 
instituições, já que têm por finalidade 
a atuação no campo do interesse 
público. 

A maioria dos funcionários da 
área administrativa possui diploma 
de graduação, os que ainda não 
possuem estão finalizando o curso 
superior. Esse fato foi facilitado devido 
a convênios firmados com instituições 
de ensino, que ministram aulas, cursos 
e palestras na própria sede da Viva Rio. 
E ainda há aqueles que participam do 
ProJovem, um curso de aceleração 
escolar. É comum a inclusão de 
pessoas da equipe dessa entidade nos 
seus projetos educacionais.

Até 2008, eram feitos relatórios 
ava l iando o  desempenho dos 
funcionários da organização.

Reportando-se à afirmação de 
Fischer (2004), a autora salienta 
ser essencial o estabelecimento de 
um padrão de gestão de pessoas 
convencionado com seus parâmetros 
e valores culturais, e comprometido 
com suas metas estratégicas, e, 
ainda, evidencia a capacidade 
dessas organizações em aprimorar 
seus próprios agentes, já que são 
instrumentos de transformação 
social. No caso da Viva Rio, pode-se 
observar o interesse, o empenho e a 
preocupação com o aprimoramento 
profissional dos indivíduos que fazem 
parte da organização. Isso é facilitado 
por meio dos projetos educacionais 
que são desenvolvidos pela própria 
organização e por convênios com 
instituições de ensino.

A organização não dispõe de 
recursos próprios para financiar 
i n t e g r a l m e n t e  a  c a p a c i t a ç ã o 
profissional, porém, quando se torna 
imprescindível, os funcionários 
participam de cursos em instituições 
especializadas na área contábil-
financeira e no CRC-RJ.

O Gerente Financeiro e o Contador 
participaram do curso de capacitação 
organizado pelo CRC-RJ e PCRJ. 
Relatado por esses gestores, através do 
curso, esses profissionais obtiveram 
algumas informações de que não 
tinham conhecimento. Despertou-se 
o interesse para o estudo e para a 
exploração de novas alternativas para 
o controle dos recursos. 

Apesar de a instituição já manter 
parceria com a PCRJ há alguns anos, 
recentemente, foram publicados, 
por meio da Resolução Conjunta 
CGM/SMAS/SMA nº 019/05, alguns 
procedimentos necessários para 
a manutenção desse financiador, 
sendo um deles a certificação do 
profissional contábil através do curso 
organizado, conjuntamente, por 
essa duas instituições. Atualmente, 

8. ANÁlISe DOS DADOS

O
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por determinação transmitida nesse 
programa de aperfeiçoamento, os 
recursos recebidos da PCRJ devem 
ter um destaque especial dentro da 
receita da organização.

Essa  con juntura  ra t i f i ca  a 
declaração de Yoffe (2005), sobre 
a interdependência entre as fontes 
de recursos, a gestão e os recursos 
humanos, voluntários ou não, que 
participam dessa gestão. Yoffe (2005) 
ainda relata que os investidores 
impõem condições à gestão e à 
equipe técnica para a concessão e 
manutenção dos recursos. 

Antes  dos  esc larecimentos 
difundidos pelos profissionais que 
ministram o curso, a organização só 
diferenciava os principais doadores, 
os menores eram classificados como 
financiadores diversos, e entravam 
como receitas diversas. 

Reportando-se à Nunes (2006), já 
mencionado, a capacitação provoca 
vantagens na captação de recursos e 
na organização financeira e contábil 
da instituição, ocasionando mais 
qualidade na prestação de contas, 
permitindo maior transparência e 
controle. Pode-se, então, perceber 
que a informação contábil dessa 
entidade tornou-se mais clara e mais 
exata, características norteadoras da 
accountability e da transparência.

Não há relatórios específicos 
que os  gestores  requeiram da 
contabilidade. Esse fato ocorre devido 
às constantes mudanças sofridas por 
esses demonstrativos, considerando 
as necessidades dos stakeholders 
(investidores e gestores), até chegar ao 
que se tem nos dias atuais. Por isso, 
na maioria das vezes, os relatórios 
emitidos diretamente pelo sistema 
gerencial (COA) já contemplam 
todas as informações necessárias aos 
interessados.

Hoje, há um relatório gerencial 
sintetizado pelo Diretor Financeiro 
b a s e a d o  e m  i n f o r m a ç õ e s  d a 
Contabilidade, que é passado para o 
Diretor Executivo para que ele possa 
ser informado quais os projetos, 
seus valores f inanceiros,  seus 

saldos; e quanto foram os custos 
já realizados com esses projetos. 
O Gerente Financeiro seleciona 
as informações fundamentais e 
apresenta um relatório acessível 
e inteligível ao Diretor Executivo, 
que é antropólogo. As informações 
fornecidas se limitam a valores, 
evidenciando os saldos de recursos 
de cada projeto, quanto foi repassado 
de um projeto para o outro. Todas 
essas informações são obtidas do 
sistema gerencial da organização.

8.4. Recursos: Obtenção e 
Acompanhamento

O atrativo na concretização deste 
estudo resultou da verificação da 
utilização de diversas fontes de 
recursos, principalmente originário 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, para 
o financiamento das atividades das 
organizações que compõem o terceiro 
setor. Assim, procurou-se entender 
como se executa o controle dos 
recursos de terceiros e quais os meios 
para cumprir com a responsabilidade 
de prestar contas, e para ser uma 
instituição transparente. 

Existem algumas alternativas 
para as fontes de recursos, relatadas 
previamente, nessa pesquisa, por 
Yoffe (2005). O autor dispõe quatro 
categorias de fontes de recursos: 
Internacional, Pública Local, Pública 
Privada e Venda de Produtos e/ou 
Serviços. A Viva Rio mantém as 
três primeiras, e, compreendida na 
classificação Pública Local, encontra-
se a parceira PCRJ, que através de suas 
Secretarias repassam e controlam os 
recursos transferidos às entidades 
sem fins lucrativos. Logo, é imposto 
à entidade o cumprimento do dever 
de prestar contas.

Os projetos são divididos por áreas: 
Ações Comunitárias, Comunicação, 
Segurança e ainda a área de apoio. 
Dentro dessas áreas estão inclusos 
vários projetos. É feita uma análise, 
pelo Gerente Financeiro, pessoa 
responsável pela área contábil, das 
receitas e despesas, dentro de cada 

área. Verifica-se se o projeto está 
sendo bem realizado, cumprindo o 
cronograma financeiro e de prazo.

A entidade, por intermédio da área 
de TI, e com o apoio da área financeira 
e operacional, desenvolveu um sistema 
gerencial chamado COA, que até hoje 
está em processo de aperfeiçoamento. 
Ele controla todos os projetos, desde a 
entrada de recursos dos financiadores, 
até o momento em que se pagam as 
despesas relacionadas a determinado 
projeto. A organização, também, 
faz uso de um sistema financeiro/
contábil e um sistema de folha de 
pagamento. Esses três sistemas estão 
parcialmente integrados. Ainda não 
se complementam integralmente, 
em razão da falta de verba, pois os 
recursos disponíveis, para a área 
administrativa, são escassos.

É possível extrair do sistema 
relatórios segregados por projeto, 
contendo todos os financiadores e 
o montante do recurso concedido 
por cada um deles, em virtude de 
cada projeto ser considerado um 
centro de custo; ou por financiador, 
relacionando os projetos que o 
investidor está envolvido e qual a 
sua parcela de responsabilidade 
financeira em tal projeto. Esses 
relatórios apresentam as rubricas 
contábeis.

Os projetos e as fontes de receitas 
(financiadores) são codificados 
para facilitar a administração dos 
financiamentos pelo sistema COA. 
Através das inclusões feitas pelos 
assessores dos coordenadores de 
área, é gerada uma solicitação de 
pagamento para a contabilidade. Em 
seguida, os responsáveis pelos dados 
que foram inseridos no COA, anexam 
os documentos que suportam aquele 
custo realizado; o coordenador da 
área assina, tomando ciência do ato; 
e, posteriormente, enviam para o 
Gerente Financeiro e sua equipe. A 
área administrativa/financeira, após 
apreciação do registro juntamente 
com a conferência documental, efetua 
o pagamento.

A conferência ou controle, 
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executado pelo contador, para que 
o relatório contábil corresponda à 
movimentação financeira, refere-se 
à crítica formada e fundamentada 
no paralelo entre as requisições de 
despesa do COA (solicitações de 
pagamento) com a conta bancária 
correspondente ao projeto.

O sistema gerencial dessa entidade 
estabelece a comunicação imediata 
dos Coordenadores de Área com 
a Contabilidade. Como já citado, 
Slomski et al (2008) julga impreterível 
usar métodos e medidas que garantam 
a correta utilização dos recursos. 
Dessa maneira, torna-se perceptível 
a responsabilidade na administração 
dos recursos de terceiros, oferecendo 
aos stakeholders uma accountability 
de qualidade.

Atualmente, a PCRJ mantém 
um projeto denominado ProJovem 
em parceria com essa entidade. 
O Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens: Educação, Qualificação 
e Ação Comunitária ProJovem é 
componente estratégico da Política 
Nacional da Juventude, coordenado 
pela Secretaria Nacional da Juventude 
da Secretaria Geral da Presidência 
da República em parceria com a 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

Cada subprojeto do PROJOVEM 
corresponde a uma conta bancária 
específica, aberta pela Viva Rio. 
Apesar de um mesmo financiador 
só necessitar de contas separadas 
quando investe em projetos diversos, 
neste caso, embora seja o mesmo 
investidor, a Administração Pública 
Municipal, há ramificação das áreas 
de atuação e dos responsáveis por 
cada parcela desse projeto. Por isso, 
para um controle maior, facilitando, 
ainda, a demonstração da aplicação 
dessa verba, são considerados projetos 
distintos, com contas bancárias 
independentes.

Mensalmente é encaminhado um 
relatório de atividades para a PCRJ, 
elaborado por um funcionário da 
área financeira, que tem essa função, 
prestar contas com os stakeholders da 

instituição. Esse documento retrata o 
progresso do projeto, e se esse está em 
concordância com os itens ajustados 
no convênio.

Fazendo referência à Mota, 
Ckagnazaroff e Amaral (2007), 
esses autores entendem ser basilar 
que as organizações assegurem sua 
credibilidade junto a seus investidores. 
A gestão responsável e organizada 
facilita a prestação de contas e 
a transparência, proporcionando 
i n f o r m a ç õ e s  f i d e d i g n a s  a o s 
interessados, e consequentemente 
fidelizando seus financiadores.

8.5. prestação de Contas:  
Motivação, Responsabilidade e 

Disponibilidade das Informações

Os benefícios com o emprego da 

contabilidade passam a ser essenciais 
para o gerenciamento da entidade, 
tanto no processo de captação de 
recursos, já que depende desses para 
sua continuidade e concretização 
de seu compromisso, quanto na 
transparência e accountability , que 
são fundamentais para conservar 
os investidores. Para auxiliar nesse 
procedimento, a prestação de contas 
apresenta-se como elemento basilar, 
pois, através desse relatório serão 
corroborados os resultados alcançados 
pela entidade.

Independente de determinação, ou 
não, do doador em fazer jus à Prestação 
de Contas de seu investimento, é 
elaborada a conciliação dos recursos 
recebidos versus custos realizados, 
pela área financeira, com base nas 
informações contabilizadas. Esse 
procedimento é inevitável devido 
à obrigatoriedade do encerramento 
do projeto no sistema, quando da 
conclusão do contrato, convênio 
ou termo de parceria. Ademais, a 
instituição julga-se responsável 
pela administração de recursos 
de terceiros, objetivando, assim, a 
transparência.

Segundo o Gerente Financeiro, 
a maioria dos financiadores já se 
relaciona com a organização há alguns 
anos, portanto, a Viva Rio já tem a 
credibilidade desses investidores. 
No entanto, para esse gestor, as 
demonstrações financeiras e os 
relatórios gerenciais, auxiliam na 
obtenção de novos investidores.

A área financeira, onde está 
inserida a Contabilidade, é responsável 
pelo controle, observando a adequada 
aplicação do recurso; e posterior 
Prestação de Contas, emitindo 
relatórios com informações úteis aos 
doadores. 

A motivação para as ações que 
tornam a entidade transparente 
e accountable  deve ultrapassar 
a obrigatoriedade de informação 
integral.  Esses atos devem ser 
movidos pelo desejo de informar e 
pela responsabilidade dos gestores por 
suas decisões, como foi colocado em 

“

”

A contabilidade 
é uma 

ferramenta 
indispensável 
e fundamental 

para a 
permanência 

dos 
financiadores.
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momento anterior, pelo IBGC (2004), 
IFAC (2008), Castro (2008) e Falconer 
(1999). Por outro lado, esses autores, 
preceituam que a responsabilidade 
da comunicação adequada, acessível, 
célere, clara e voluntária, conduz a 
um clima de confiança para os mais 
diversos stakeholders.

Sendo assim, foi possível observar, 
na Viva Rio, que, realmente, a 
contabilidade é uma ferramenta 
indispensável e fundamental para a 
permanência dos financiadores. As 
informações advindas do sistema 
gerencial, codificadas por projetos 
e financiadores, apresentando as 
rubricas contábeis, tornam os relatórios 
gerenciais e de prestações de contas 
mais céleres.

A organização tem no seu 
quadro de funcionários uma pessoa 
responsável pelas Prestações de Contas 
da entidade. Não há, formalmente, 
Auditoria Interna.  Indiretamente, 
esse indivíduo faz o Controle Interno. 
Esse profissional não efetua auditoria 
contábil diretamente, mas examina os 
projetos, individualmente.

Além desse profissional, as pessoas 
responsáveis pelo departamento de 
contas a pagar, de contas a receber 
e tesouraria, ao se depararem com 
incorreções no envio dos formulários 
com as ordens de pagamento, 
imediatamente fazem a devolução 
para que seja efetuado o cancelamento 
deste documento e, assim, acertá-lo ou 
refazê-lo. A minimização dos erros é 
eficiente, sendo uma forma de controle 
interno.

Nesse sentido, a contabilidade, no 
julgamento do Gerente Financeiro, é 
muito importante para uma adequada 
e correta Prestação de Contas, evitando 
ressalvas de seus financiadores.

A Auditoria Externa é executada por 
empresa de auditoria independente. 
Por ser  uma organização com 
certificado de filantropia, a auditoria 
independente é imprescindível. 
Eventualmente a organização precisa 
de auditorias especiais, por exemplo, 
por exigência de investidores 
internacionais. Neste caso, apesar 

de já ser realizada a auditoria nas 
demonstrações contábeis, de toda a 
instituição, é feito um adendo para 
o projeto que impõe essa condição. 
Inclusive, o parecer da auditoria, os 
demonstrativos contábeis (BP, DRE, 
DMPL, DOAR) e as notas explicativas 
estão disponibilizados, e atualizados, 
no site da instituição.

Pode-se ter acesso, qualquer pessoa 
física ou jurídica, às informações 
junto à Viva Rio, justificando sua 
finalidade, são atendidas pela gestão da 
organização. A preocupação maior do 
gestor financeiro é, indubitavelmente, 
a intenção na utilização desses dados, 
para que essas pessoas não façam uso 
indevido desses documentos. 

Fazendo menção à Martins (2005), 
outra qualidade da transparência é a 
disponibilidade de informações sobre a 

movimentação financeira dos recursos, 
a qualquer pessoa física ou jurídica, 
financiador ou não, quando oportuno 
e acessível. Portanto, se valida mais 
uma característica da transparência 
empregada na instituição pesquisada, 
pois, atualmente, a internet é o meio 
ao alcance de todos, e a qualquer 
tempo. Além disso, a auditoria 
externa certifica a legitimidade das 
informações divulgadas.

8.6 prestação de Contas:  
Tipo de Relatórios 

A contabilidade das entidades do 
Terceiro Setor precisa ser realizada 
com qualidade técnica, eficiência, 
transparência e acurácia, sobretudo 
nas organizações filantrópicas, uma 
vez que necessitam demonstrar toda 
ação beneficente na medida em que 
sobrevêm, atentando-se às exigências 
governamentais, além de ratificarem 
através de documentos a competência 
da organização. 

O sistema gerencial da Viva Rio gera 
um relatório padrão. É remetido aos 
doadores esse modelo de documento, 
exceto quando os investidores fazem 
algum requerimento especial. Nesse 
caso, utilizam-se os dados originados 
pelo sistema contábil e gerencial, e é 
executado o pedido dos parceiros.

A prestação de contas é preparada, 
incluindo os relatórios de atividades e 
os relatórios físicos. Porém, nem todos 
os investidores requerem os relatórios 
físicos.

Os  re la tó r ios  f í s i cos  (não 
financeiros), que comprovam a 
efetiva realização dos projetos, são 
imprescindíveis para a manutenção 
do certificado de filantropia; para 
a comprovação junto ao Ministério 
da Justiça; para o Ministério da 
Previdência com a finalidade de 
lograr as isenções tributárias (parte 
patronal); para o Governo do Estado 
do RJ; entre outros. 

O desempenho das atividades 
dos projetos é analisado com base 
nos relatórios físico-financeiros. Isso 
se dá devido aos dados que constam 

“

”

As 
organizações 
do Terceiro 

Setor 
fruem de 

características 
próprias que 
as distinguem 

dos demais 
setores no que 
diz respeito à 
gestão, origem 

de recursos, 
objetivos.
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s organizações do Terceiro 
Setor fruem de características 
próprias que as distinguem 

dos demais setores no que diz 
respeito à gestão, origem de recursos, 
objetivos, e desse modo, não podem 
ser consideradas organizações com 
fins lucrativos em seus aspectos 
contábeis e gerenciais.

P r o c u r a n d o  i d e n t i f i c a r  a 
contribuição prática da contabilidade 
na accountability e na transparência 
de uma organização do Terceiro Setor, 
aplicou-se esta pesquisa empírica, 
em que foi factível concluir que o 
profissional contábil contribui para 
a transparência e accountability de 
organizações sem fins lucrativos. 
Pois, diversamente das organizações 
dos demais setores, as do Terceiro 
Setor devem prestar contas aos mais 
distintos stakeholders, objetivando o 
esclarecimento de suas ações.

Ao longo da pesquisa atentou-se 
para alguns pontos que corroboraram 
essa afirmação.

Ainda na fase de seleção das 
potenciais organizações sem fins 
lucrativos, os gestores da Viva Rio 

foram os que não se opuseram, e nem 
colocaram obstáculos à entrada da 
pesquisadora. O Gerente Financeiro, 
solicitamente, demonstrou como 
o sistema COA funcionava, e ao 
descrever o processo de liberação 
financeira para o pagamento de 
custos do projeto, exemplificou com 
uma solicitação de pagamento real. 
Esses fatores, que precederam a 
análise da entidade, são indicadores 
de transparência e accountabilty.

Ao iniciar o estudo, observou-
se que a Viva Rio incentiva e 
proporciona a capacitação de seus 
funcionários, inclusive o profissional 
contábil, o que promove vantagens na 
captação de recursos e melhorias na 
organização financeira e contábil da 
entidade, como o detalhamento de 
suas fontes de recursos, refletindo na 
qualidade das prestações de contas, 
permitindo maior transparência e 
controle. 

O u t r o  f a t o r  é  o  s i s t e m a 
gerencial  dessa entidade,  que 
estabelece a comunicação direta 
dos Coordenadores de área com 
a Contabilidade, resultando no 

acompanhamento financeiro e contábil 
simultaneamente ao progresso do 
projeto. Esses métodos e medidas 
constituem a responsabilidade da 
instituição na administração dos 
recursos de terceiros e garantem 
a  c o r r e t a  u t i l i z a ç ã o  d e s s e s , 
promovendo aos stakeholders uma 
accountability de qualidade. A gestão 
responsável e organizada motiva a 
prestação de contas e a transparência, 
fornecendo informações fidedignas 
aos interessados, e, por conseguinte, 
assegurar seus financiadores.

Além disso, as informações sobre a 
movimentação financeira dos recursos, 
o juízo da auditoria e relatórios de 
indicadores se encontram atualizados 
na internet, disponíveis a qualquer 
pessoa física ou jurídica, financiador 
ou não, quando oportuno. 

E m  s í n t e s e ,  a  p e s q u i s a 
d e s e m p e n h a d a  a l c a n ç o u  s e u 
objetivo, verificando características 
de accountability, na organização 
o b s e r v a d a ,  a s s i m  c o m o  o 
reconhecimento de procedimentos 
adotados, por essa organização, com 
o intuito de ser transparente.

nesses relatórios, por exemplo, o 
custo de cada pessoa atendida, o 
quantitativo de pessoas atendidas, 
o boletim escolar, o comprovante de 
fornecimento de merenda para as 
crianças, entre outros.

Esses documentos não passam, 
fisicamente, pela gerência financeira. 
O Gerente Financeiro envia um 
e-mail para os coordenadores dos 
projetos, requerendo as informações 
condizentes para a preparação 
do relatório condensado que será 
conduzido pelos meios competentes 
para os órgãos interessados. É a área 
administrativa/financeira que monta 
este documento sintetizado.

Esses relatórios de avaliação, 
relatados por Marcovitch (2005), são 
uma forma de cultivar a transparência 
dos projetos da instituição, os recursos 
alocados e os resultados obtidos, e são 

considerados meios de comunicação 
eficientes com a sociedade. Assim, 
nota-se a preocupação da entidade com 
a transparência e a responsabilidade 
em prestar contas (accountability) de 
suas atividades a seus stakeholders.

A Prefeitura do Rio de Janeiro não 
tem interesse nos relatórios físico-
financeiros, pois, de acordo com 
o Gerente Financeiro, os gerentes 
locais recebem visitas de servidores 
municipais que têm a responsabilidade 
de acompanhar os projetos in loco, ou 
seja, esses profissionais, periodicamente, 
inspecionam diretamente o andamento 
dos projetos f inanciados pela 
Administração Municipal.

A PCRJ requer relatórios específicos. 
Utilizando as informações geradas 
pelo sistema, a instituição é obrigada 
a reportar as informações de acordo 
com que a Administração Municipal 

necessita, com base nos formulários 
elaborados pela Prefeitura. Quando um 
projeto é pactuado, no seu decorrer, o 
Departamento Financeiro da Prefeitura 
entra em contato com a entidade e 
envia o formulário com as informações 
que devem ser preenchidas. É muito 
semelhante a uma conciliação bancária. 
Os documentos comprobatórios ficam 
arquivados na Viva Rio, para posterior 
comprovação da veracidade, junto à 
PCRJ, através de seus servidores.

O gestor público, na concepção de 
Nunes (2006), deve acompanhar todo 
o trâmite da parceria, tendo início na 
escolha da organização e terminando 
na prestação de contas do projeto 
financiado. Com efeito, observa-se o 
cumprimento dos preceitos da PCRJ, 
pela entidade, garantindo a confiança 
e a transparência na administração dos 
recursos públicos.

A
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O Globo - 08 de fevereiro de 2009

Edmund Phelps, Nobel de Economia 
2006, avalia que o Rio de Janeiro permanece 
estagnado, enquanto São Paulo cresce 
cada vez mais. Para ele, a estagnação se 
evidencia com “uma pobreza cada vez 
mais visível nas favelas” (O GLOBO, 
18/1/09).

Phelps, vendo estagnação, explicita o 
que muitos de nós não queremos admitir. 
Quando o Rio perdeu a condição de 
capital federal, imaginava que a “belacap” 
continuaria imbatível. É o que se apregoava 
na década de 1960 e seguintes.

E, no entanto, errou.
Dois erros urbanísticos estratégicos 

foram cometidos pelo governo da 
Guanabara: a promoção da expansão 
a oeste, onde supostamente se daria 
um novo eldorado industrial (governo 
Lacerda) e o incentivo para a ocupação da 
Barra, que se constituiria na nova capital 
da Guanabara (governo Negrão/conf. 
Plano Lúcio Costa). Simultaneamente, 
o sistema de transporte sobre trilhos 
foi arrasado: bondes desmobilizados 
e ferrovia suburbana sucateada. Em 
benefício de quê? Do sistema sobre pneus, 
com o privilégio para ônibus e automóveis. 
Facilitouse a expansão urbana, pois o modo 
rodoviário é mais permeável, admitindo o 
acesso a áreas remotas.

Outro erro estratégico foi de iniciativa 
do governo federal, na elaboração do 
II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(1974) ,  definindo desconcentrar 
economicamente as grandes cidades em 
benefício da interiorização.

Mesmo se daí não tivessem advindo 
políticas setoriais consequentes, em todas 
as eleições tem sido mote de campanha 
estadual a defesa desse princípio. 
Contraditoriamente, estudos internacionais 
têm demonstrado que justamente está nas 
grandes cidades a maior capacidade de 
alavancar o desenvolvimento. O que, aliás, 
ficou comprovado com a recuperação de 
Nova York, Londres, Barcelona e outras 
metrópoles.

Com esses três erros estratégicos, 
parece milagre que o Rio tenha conseguido 
galgar as décadas seguintes.

Mas não foi sem grandes ônus. Talvez 
a maior consequência seja justamente o 
arrasamento da Zona Norte suburbana, 

onde moram 3 milhões de cariocas, e 
onde se localizava a maior parte das 
indústrias.

O que para Edmund Phelps parece ser 
o aumento da pobreza nas favelas poderá 
ser decodificado, entendido como um 
aumento das áreas degradadas na cidade. 
De fato, não aumentou a pobreza nas 
favelas, isso é cientificamente mensurável. 
Aumentou a deterioração de largos trechos 
do tecido urbano, não porque as favelas 
estejam crescendo, mas porque a cidade 
legal está se esboroando, sem vitalidade 
econômica, sem bom transporte, sem 
segurança, com edifícios abandonados. 
Este quadro ocorre mais fortemente ainda 
na Zona Norte suburbana — aliás, aquela 
que é a primeira e a última a ser percebida 
por quem chega e por quem sai do Rio de 
Janeiro.

O arrasamento dos subúrbios foi 
concomitante ao esvaziamento do Centro 
e à canalização de recursos públicos 
para a construção de nova centralidade 
carioca localizada na Barra da Tijuca. Isto 
é, em fase de dificuldades, abandonou-
se a cidade existente em benefício do 
esplendor imobiliário. A este quadro 
intrínseco ao Rio, acrescente-se a falta 
de políticas nacionais de urbanismo, de 
habitação,

de transporte e de saneamento. Nossas 
cidades ficaram sem financiamento para 
o seu desenvolvimento. E, talvez em 
consequência, com fastio na promoção do 
planejamento urbano.

Nesse contexto, a mira precisa ser 
ajustada ao alvo. Não dá para continuarmos 
mirando na sombra do alvo. A favela 
é a sombra do alvo. Apontando para a 
favela, continuamos a desconsiderar as 
verdadeiras causas da estagnação e da 
decadência.

Talvez estejam errando o alvo aqueles 
que garantem a não-estagnação da cidade 
pelo crescimento de alguns setores da 
economia, como as indústrias petrolífera 
e hoteleira. Ora, tais crescimentos não 
são incompatíveis com a estagnação, e até 
mesmo com a decadência.

A cidade é uma metrópole, tem 11 
milhões de habitantes, e um PIB que 
ultrapassa cem bilhões de dólares.

O crescimento setorial pode não ser 

suficiente para o desenvolvimento do 
todo.

E mesmo o crescimento econômico 
geral pode não significar cidades melhores, 
como demonstrado pela pensadora 
americana do urbanismo Jane Jacobs, 
no estudo das grandes cidades norte-
americanas.

Porque a estagnação, ou a decadência, 
tem razões múltiplas e complexas, é tão 
crucial a escolha certa. Sem ajuste, as 
ações servem à dispersão dos esforços 
coletivos.

A questão da violência, por exemplo.
Sem a vitória da civilidade sobre a 

bandidagem, nossos passos serão trôpegos. 
Mas a vitória se dará com a legalidade 
retomando os territórios da anomia, 
e aí permanecendo. O foco, portanto, 
é a permanência, não é a incursão. 
Evidentemente, esta é uma preliminar 
absoluta.

Mas a vida urbana não se esgota nessa 
espera. No ínterim, precisamos evitar a 
aplicação dos escassos recursos públicos 
em ações contraproducentes e dispersivas. 
Assim, o novamente anunciado metrô para 
a Barra/ Linha 4. Esta Linha 4 só poderá 
ser uma prioridade saudável quando a 
cidade estiver enfrentando, para valer, sua 
carência no transporte de massa.

Isto é, quando a rede ferroviária 
suburbana hoje existente estiver 
transformada em metrô — o que permitirá 
atender a 70% da população metropolitana 
e por um custo muito menor do que o 
da Linha 4. (A população dos territórios 
diretamente alcançados pelos trens é 
35 vezes maior do que a dos territórios 
da Linha 4.) É preciso valorizar os 
sistemas urbanos que atuem na coesão 
metropolitana, para manter a centralidade 
metropolitana no Centro Histórico, para 
recuperar a Zona Norte suburbana, para 
estruturar urbanisticamente a Baixada e 
o Leste metropolitano.

A estagnação do Rio poderá ser apenas 
uma lembrança do passado.

Para isso, teremos que escolher certo 
neste presente. A recuperação da Zona 
Norte precisa estar no alvo.

SÉRGIO MAGALHÃES é arquiteto e 
urbanista.

SÉRGIO MAGALHÃES

A favela é a sombra do alvo
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Quando se fala em vacinas, 
logo vêm à mente aquelas 
como a vacina contra a 

varíola ou contra a poliomielite, 
que já provaram sua eficiência de 
maneira indiscutível. Estas vacinas 
se mostraram capazes de impedir a 
propagação e o estabelecimento da 
doença em quem as recebeu e, no caso 
da vacina contra varíola, de erradicar 
completamente a doença no mundo. 
Assim, quando se associa vacina ao 
câncer, imediatamente se pensa na 
“eliminação” do câncer. Entretanto, 
é preciso que se defina, em primeiro 
lugar, o que o cientista entende por 
“vacina”. Para o cientista especializado 
em Imunologia (a ciência que estuda 
os  mecanismos do organismo 
envolvidos na resistência às doenças 
- infecciosas, principalmente), vacinas 
são “preparados” capazes de induzir 
uma resposta “ativa” do sistema 
imunológico, em quem os recebe. Esta 
resposta ativa prepara o sistema para 
reagir mais rápida e eficazmente contra 
os agentes causadores da doença. Desta 

Vacinação terapêutica contra o 
câncer: um antigo sonho que 
vem se tornando realidade

forma, se a vacina é aplicada antes do 
contato com o agente, ela permite 
que o sistema imune, “treinado” pela 
vacina, impeça o estabelecimento do 
agente no organismo. Se um preparado 
é aplicado depois do estabelecimento 
de uma doença, mas ainda induz 
uma resposta do sistema imune capaz 
de combater a doença, ele ainda é 
chamado de vacina, mas agora, de 
vacina terapêutica. A este grupo de 
vacinas pertence a maioria das vacinas 
contra o câncer hoje em estudo.

Embora, na absoluta maioria das 
vezes, as vacinas sejam usadas em 
doenças infecciosas, onde seu papel 
principal é a prevenção da infecção – 
algo muito em evidência agora devido 
ao aparecimento da variante do vírus 
da gripe que ameaça causar uma forma 
especialmente agressiva da doença 
– elas também podem ser usadas 
contra o câncer. Neste caso, porém, a 
possibilidade de desenvolvimento de 
vacinas preventivas é muito reduzida, 
pois, muito poucas vezes se identifica 

Prof. Dr. José Alexandre M. Barbuto
Imunologista
Pesquisador do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP e do Sírio Libanês
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um agente “único” como causador da 
doença. Assim, embora raramente 
seja possível preparar o sistema 
imune contra o “causador do câncer”, 
evitando que a doença se estabeleça, 
por outro lado, seria possível, ao menos 
em teoria, estimular o sistema imune 
do paciente com câncer a combater as 
células doentes já presentes nele. Este 
ideal, até recentemente poderia parecer 
utópico, mas o desenvolvimento de 
nosso conhecimento, tanto na área 
do câncer, quanto na da fisiologia 
do sistema imune e de suas relações 
com o câncer, vem tornando esta 
utopia cada vez mais próxima de uma 
realidade possível. 

O desenvolvimento de vacinas 
contra o câncer, porém, enfrenta 
obstáculos consideráveis decorrentes 
da história natural do câncer. Qualquer 
tumor, ao se desenvolver em um 
indivíduo que tem o sistema imune 
“normal”, é submetido a mecanismos de 
seleção, que levam ao estabelecimento 
de um equilíbrio entre a neoplasia (um 
nome técnico para os tumores) e o 
sistema imune. Assim, o rompimento 
deste equilíbrio, que seria o objetivo 
da vacina terapêutica, torna-se muito 
difícil de ser alcançado. À medida, 
porém, que se foram descobrindo 
os mecanismos que permitem que o 
tumor “engane” o sistema imune e 
passe “despercebido”, foi-se tornando 
possível vislumbrar estratégias capazes 
de vencê-los. Mesmo assim, estratégias 
que parecem “perfeitas” em seu 
planejamento, acabam não atingindo os 
objetivos esperados. Entretanto, a cada 
tentativa, os cientistas aprendem mais 
um pouco, e aprimoram cada vez mais 
as estratégias usadas.  Com isto, nos 
últimos anos está-se observando uma 
sucessão de resultados experimentais 
e clínicos que acenam sempre mais, 
com a possibilidade de se conseguir 
uma vacina terapêutica eficaz para 
pacientes com diferentes tipos de 
câncer.

Num mundo de descobertas tão 
rápidas, muitas vezes é difícil precisar 
qual foi a descoberta decisiva para 
um determinado avanço. Entretanto, 
no caso das vacinas terapêuticas 

para o câncer talvez seja possível 
apontar uma das descobertas que 
teve papel muito importante: a 
possibilidade da geração in vitro (no 
laboratório) de células dendríticas. 
Estas células, dendríticas, têm um 
papel fundamental no desencadear 
de uma resposta do sistema imune: 
são elas que “sentem” como está o 
ambiente, ao mesmo tempo em que 
capturam e tornam potencialmente 
“reconhecíveis” pelo sistema imune 
quaisquer substâncias. Assim, para 
que o sistema imune possa responder 
a uma determinada substância, ela 
precisa ser a ele apresentada por 
uma célula dendrítica, que tenha 
também “percebido” alterações 
significativas do equilíbrio tecidual. 
Não é surpreendente, portanto, que 
se tenha descoberto que as células 
dendríticas presentes no ambiente dos 
tumores não reconhecem o local como 
“doente” e, portanto, não induzem 
respostas do sistema imune contra 
as moléculas alteradas presentes 
nos tumores. Assim, descobriu-se ao 
menos um dos mecanismos pelos quais 
os tumores “escapam” do controle pelo 
sistema imune: eles impedem que as 
células dendríticas neles presentes, 
reconheçam o ambiente tumoral como 
doente.

Naturalmente, as células se 
distribuem difusamente pelo corpo, 
mas seu isolamento, embora possível, 
é trabalhoso e pouco eficiente. Há 
cerca de quinze anos, porém, foi 
descrita a possibilidade de induzir, 
no laboratório, a diferenciação 
(transformação) de outros tipos 
celulares em células dendríticas. Com 
esta possibilidade tornou-se possível 
gerar células dendríticas em grande 
número no laboratório e, portanto, 
usá-las em diferentes situações de 
estudo, dentre as quais se salienta a 
indução de respostas imunes contra 
o câncer. Neste caso, é possível dar os 
sinais que ativam a célula dendrítica, 
no laboratório, mesmo que os tumores 
não o tenham feito no organismo.

Entretanto, descobriu-se que 
também as células dendríticas geradas 
no laboratório, quando provenientes 
de pacientes com câncer, apresentam 
deficiências funcionais. Frente a 
estes dados, começamos a estudar, 
por volta do ano 2000, uma estratégia 
que procurava explorar  es tes 
conhecimentos para tratar pacientes 
com dois tipos de câncer avançado: 
o melanoma e o carcinoma de células 
renais. Este estudo foi financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) e 
foi desenvolvido numa colaboração 
entre Departamento de Imunologia 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
da USP, do Laboratório de Patologia 
Cirúrgica e Molecular e do Centro de 
Oncologia do Hospital Sírio-Libanês 
em São Paulo.

 Os resultados deste estudo 
foram publicados na revista Câncer 
Immunology and Immunotherapy 
em 2004. No trabalho, 35 doentes 
foram tratados com a vacina baseada 
nas células dendríticas. Os doentes 
tratados apresentavam um dos 
dois tipos de tumor, metástases 
comprovadas e remanescentes após 
o tratamento cirúrgico, que forneceu 
também, o tumor necessário para 
a preparação da vacina. Após a 
remoção, parte do tumor era tratado 
de modo a que se obtivessem células 
tumorais, viáveis e isoladas. Estas 
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células foram usadas, num momento 
posterior, para a preparação final 
da vacina, que sempre continha as 
células do próprio paciente. Depois 
de um intervalo de pelo menos quatro 
semanas após a cirurgia, os pacientes 
começaram a receber a vacinação. 
Esta continuou, com intervalos de seis 
semanas, enquanto havia alíquotas 
congeladas e se observava benefício 
para o paciente.

O outro componente da vacina foi, 
naturalmente, as células dendríticas. 
Todavia,  como vimos, aquelas 
derivadas dos próprios pacientes, 
apresentam deficiências funcionais. 
Assim, para tentar escapar deste 
problema, preparamos células 
dendríticas a partir de células do 
sangue de doadores sadios. Uma vez 
diferenciadas, as células dendríticas, 
juntamente com as células do tumor 
de cada paciente, eram submetidas a 
uma descarga elétrica. Esta descarga 
provoca alterações nas membranas 
das células, fazendo com que células 
próximas se fundam. Assim, após 
o choque, conseguem-se células 
híbridas,  que têm o poder de 
apresentação de moléculas ao sistema 
imune (vindo das células dendríticas) 
e têm também as moléculas alteradas 
(das células tumorais). Estas células 
híbridas, depois de tratadas com uma 
alta taxa de radiação (para evitar que 
se dividam no organismo do paciente), 
eram injetadas nos pacientes (na 
pele). O que se espera é que elas se 
dirijam aos órgãos do sistema imune 
onde, interagindo com os linfócitos 
(as células com os receptores capazes 
de reconhecer qualquer substância), 
irão dar início a uma resposta dirigida 
também contra o tumor. 

Os resultados que se obtiveram 
foram condizentes com o esperado: 
esta vacinação teve um nítido efeito 
estimulador sobre o sistema imune 
dos pacientes, tanto in vitro quanto in 
vivo. Diversos parâmetros avaliados 
mostraram que os pacientes assim 
tratados passaram a apresentar 
melhores respostas do sistema 
imune, inclusive na capacidade de 

diferenciação dos monócitos em 
células dendríticas. Estas análises 
sugeriam que o sistema imune dos 
pacientes, ao recuperar suas funções, 
poderia também ter adquirido a 
capacidade de reconhecer e combater 
as células tumorais do paciente, que 
era o que se buscava. 

Pacientes portadores destas duas 
formas de câncer, no estágio em 
que começaram o tratamento, têm 
expectativa de vida bastante reduzida 
(com mediana entre 6 e 9 meses), 
assim, resolvemos considerar a parada 
de crescimento dos tumores por 
um período de pelo menos 3 meses, 
como benefício clínico. Usando este 
critério, cerca de 80% dos doentes que 
receberam pelo menos as duas doses 
inicialmente propostas no estudo, 
se beneficiaram da vacinação. Na 
verdade, a duração da estabilização da 
doença foi de cerca de 6 meses para os 
pacientes, independentemente do tipo 
de neoplasia que eles apresentavam. 
Quando analisamos a sobrevida 
(mediana) dos doentes vacinados, 
obtivemos 13 meses para os portadores 
de melanoma e mais de dois anos para 
os portadores de carcinoma renal. 
Outro ponto interessante é que esta 
estabilização da doença, do ponto 
de vista radiológico, foi também 
acompanhada por uma melhora na 
qualidade de vida dos doentes, que 
se sentiam melhor, freqüentemente 
ganhavam peso, e não apresentavam 
efeitos adversos com a vacinação. A 
volta de crescimento do tumor, quando 
ocorria, nem sempre se fazia no mesmo 
ritmo de antes do tratamento, e, em 
vários casos, se deu em tecidos onde 
o sistema imune tem menor atividade, 
como o sistema nervoso central. 

Estes resultados iniciais foram 
confirmados num segundo grupo 
de doentes (outros 35), mostrando o 
potencial desta abordagem. No entanto, 
a complexidade da resposta imune 
não se deixa resolver tão facilmente 
e ainda há muito que se determinar, 
antes que as vacinas atinjam a eficácia 
terapêutica que se deseja, sendo 
capazes de induzir respostas mais 

intensas e de eliminar os tumores, 
ao invés de apenas impedirem o 
seu crescimento. Por outro lado, 
tais resultados, com estabilizações 
de doenças muito avançadas e até 
mesmo respostas clínicas nítidas 
em alguns, ao lado da ausência de 
efeitos colaterais adversos, justificam 
a continuação dos estudos. 

Hoje, nosso laboratório desenvolve, 
ainda com financiamento da FAPESP, 
estudos desta forma de tratamento 
para pacientes portadores de três 
outros tipos de câncer. Em conjunto 
com o Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil (ITACI), na USP, 
temos um estudo para pacientes 
portadores do tumor chamado de 
neuroblastoma; em colaboração com 
o Instituto de Oncologia Pediátrica 
(IOP), na UNIFESP, outro estudo para 
portadores do osteossarcoma e, com 
o Hospital Beneficência Portuguesa, 
um terceiro estudo, para portadores 
de gliobastoma. Estamos, ainda, 
procurando dar início a um quarto 
estudo, em conjunto com a Santa Casa 
de Misericórdia de SP, para portadores 
de determinadas formas de linfomas 
(mas apenas aqueles raros, onde os 
tratamentos já estabelecidos, não têm 
o sucesso desejado).

Este relato permite que se veja com 
esperança o futuro da imunoterapia 
do câncer, sem, no entanto, perder 
o espírito crítico. Nem tudo que 
“deveria” funcionar – de acordo com 
o que sabemos hoje – funciona como 
prevemos. Como pudemos ver, a maior 
parte dos pacientes que receberam a 
vacina baseada nas células dendríticas, 
obteve benefício clínico. Mesmo não 
tendo chegado à “cura do câncer”, os 
resultados que obtivemos são muito 
animadores. Cada novo estudo oferece 
oportunidades de aprimoramento 
das estratégias que se procura aplicar 
para o tratamento do câncer. Desta 
forma, poderemos chegar, num futuro 
que esperamos não esteja distante, a 
novas modalidades terapêuticas para 
o câncer, que ofereçam mais esperança 
aos pacientes e àqueles que se vêem 
envolvidos em seu cuidado.



Lançamento da Cartilha  
“O que você tem a ver com 
a corrupção?”

em pautaem pauta
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O Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro aderiu à 
Campanha contra a corrupção 

idealizada por Affonso Ghizzo Neto, 
promotor de Justiça do Ministério 
Público de Santa Catarina, que contou 
com apoio do Tribunal de Contas 
catarinense e do Instituto Rui Barbosa.  
Em 19 de março, na presença do prefeito 
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e da 
Secretária de Educação, Claudia Costin, 
Thiers Montebello apresentou a cartilha 
“O que você tem a ver com a corrupção”, 
que será distribuída em escolas da rede 
municipal do Rio.

“Primeiro passo rumo à cidadania”, 
segundo Thiers Montebello, a campanha 
objetiva conscientizar as crianças da 
importância de se combater qualquer 
ato vicioso. “Os instrumentos legais já 
existem; os dispositivos constitucionais 
funcionam. Mas temos de fazer funcionar 

Combate à corrupção

a cabecinha das crianças, criar valores e 
educar desde cedo”, observou.

As 270 mil cartilhas produzidas 
mantêm as características originais e 
inovam ao apresentar mensagem do 
TCMRJ e também a redação do aluno 
da 8ª serie da Escola Municipal Moacyr 
Padilha, Vagner Brendo Januário Verly, 
2º colocado no concurso nacional 
promovido pela Controladoria Geral 
da União. 

“Não há, no Brasil, estado com 
o alunato do Rio de Janeiro. Há 750 
mil alunos em 1700 escolas. Desejo 
registrar a importância da nossa Cidade 
no universo da juventude. E quero 
agradecer as presenças ilustres, muito 
especialmente ao Prefeito da Cidade, 
Eduardo Paes, à Secretária de Educação, 
Cláudia Maria Costin, ao Promotor 
de Justiça de Santa Catarina, Affonso 
Ghizzo Neto, que teve a luminosa e 

ousada idéia de criar esta campanha em 
Chapecó, Santa Catarina - campanha 
vencedora já com adesão de inúmeros 
órgãos do Poder Público -, ao sub 
Procurador Geral de Justiça, Leonardo  
Chaves, representante da campanha 
no Rio de Janeiro, ao conselheiro 
Salomão Ribas, presidente do Instituto 
Rui Barbosa, e ao conselheiro Victor 
Faccioni, presidente da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil - ATRICON”, apontou Thiers.

 Presidente do Instituto Rui Barbosa, 
Salomão Ribas disse vislumbrar 
mudanças na sociedade brasileira, 
“desesperadamente atrás de se 
reencontrar com a ética. E o Affonso 
se valeu desse viés na construção 
da campanha: agir corretamente por 
princípio, não por temer a lei”.

Segundo Salomão Ribas, a campanha 
nascida em Chapecó atravessou as 

TCMRJ distribui cartilhas 
à rede municipal

Thiers Montebello apresenta a Cartilha reproduzida pelo TCMRJ
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fronteiras do Brasil e recebeu dois 
prêmios das Nações Unidas. “Estamos 
aqui reacendendo a esperança de 
fazer mais e melhor. A dissertação de 
Vagner revela imensa capacidade de 
compreensão da realidade e, sobretudo, 
confiança no futuro. Acreditamos nas 
nossas instituições. E me sensibiliza 
a participação desse Tribunal na 
campanha”, elogiou.

Criador da campanha em Santa 
Catarina, Affonso acredita na edificação 
do sonho de Vagner e defende 
abordagem simples para conquistar 
crianças e adolescentes. “A reflexão 
que a campanha chama passa por 
uma conversa informal, olho a olho. 
A redação do Vagner começa num 
sonho: vencer as dificuldades, apesar 
do desânimo, e acabar com os vícios já 
institucionalizados; mudar essa cultura. 
Eu finalizaria aqui fazendo referência 
a Raul Seixas: ´Sonho que sonha só é 
só um sonho que sonha só. Sonho que 
sonha junto é realidade`”.  

Representando Cláudio Soares 
Lopes, Procurador Geral da Justiça, 
o Procurador Leonardo Chaves, 
coordenador da campanha, assegurou 
que o Ministério Público do Rio de 

Janeiro está “de portas e braços abertos 
para, juntos, tentarmos melhorar nossa 
Cidade. Somos solidários à luta da 
Secretária Municipal de Educação, 
Cláudia Costin, cujo trabalho já vem 
sendo objeto de grandes elogios. Quero 
louvar também a iniciativa do presidente 
Thiers Montebello de levar essa cartilha 
às escolas municipais”, disse.

O presidente da ATRICON, Victor 
José Faccioni, endossou a importância da 
“responsabilidade social compartilhada” 

e afirmou que “a corrupção tira dos 
brasileiros R$ 100 bilhões por ano, 
de acordo com estudos da Fundação 
Getúlio Vargas”.

“A corrupção não se trata de um 
mal que apenas se revela no âmbito 
do Setor Público. Toda iniciativa de 
combatê-la é elogiável, como aquela 
que aqui se descortina, através da 
educação, preocupada com a formação, 
especialmente de jovens estudantes. 
Parabenizo o TCMRJ e esta brilhante 

Prefeito Eduardo Paes parabeniza 
a iniciativa do TCMRJ de aderir à 
Campanha

Salomão Ribas Júnior vislumbra 
mudanças na sociedade

Eduardo Paes e Claudia Costin entregam o notebook ao aluno Vagner Brendo
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campanha de conscientização coletiva, 
com a expectativa e o desejo do mais 
amplo sucesso”, declarou Victor 
Faccioni.

O Prefeito Eduardo Paes entregou 
ao aluno Vagner Brendo o notebook 
oferecido pelo TCMRJ. Defensor da 
combinação de esforços dos órgãos 
públicos, Eduardo Paes observou: “É 
curiosa a relação que se estabelece 
entre ética e vida pública. Os homens 
públicos são sempre os mais cobrados 
– e aqui não há registro ao contrário 
disso – mas a cobrança deve se estender 
a toda a sociedade. Todos nós temos 
de participar, conforme apontam a 
campanha e a cartinha. Vagner é nosso 
exemplo disso, representa aquilo em que 
a gente quer que o Brasil se transforme: 
Brasil de jovens éticos, cheios de 
valores, dispostos a mudar nossa cidade, 
nosso Estado, nosso país. Parabéns a 
todos que trabalham nesta campanha. 
E ao TCMRJ, exemplo de transparência 
para todo o Brasil”.

Para a Secretária Municipal de 
Educação, Claudia Maria Costin, a 
escola deve ser “grande centro de 
aprendizagem, não só de português, 
matemática e ciências, mas também 
dos valores ali praticados. Se nos vê 
desrespeitando a ordem, desrespeitando 
o próximo, a criança será influenciada 
por nossas atitudes, e também o fará. 
Conto com as coordenadoras das CRES 
e com as diretoras das escolas para 
que essa cartilha chegue às mãos de 
nossas crianças, não como um material 
qualquer, mas como um material de 
suma importância”.

Além de Vagner,  o  TCMRJ 
presenteou, também com notebook, a 
atual Diretora da Escola, Maria Alice 
Ximenes Rangel, representada pela 
coordenadora pedagógica Márcia 
Santana. A professora de Wagner, Aline 
Pires, recebeu a coleção de livros do 
escritor Machado de Assis.

O promotor Affonso Ghizzo Neto entrega à professora Aline Pires, a coleção de livros 

Márcia Santana recebe o notebook das mãos de Claudia Costin 

O técnico Jeverson das Chagas e Silva e o inspetor setorial Marcus Vinicius da Silva 
apresentam o Programa de Visitas Técnicas

Técnicos do TCMRJ apresentam 
Programa

Na sequência,  o técnico de 
controle externo, Jeverson das Chagas 
e Silva, e o inspetor setorial, Marcus 
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Vinicius da Silva, ambos da 3ª IGE do 
TCMRJ, apresentaram o Programa de 
Visitas Técnicas às escolas da Rede 
Municipal de Ensino.

Segundo Jeverson, o Programa 
foi criado em 2003 para atender à 
necessidade “de aproximação da rotina 
do Tribunal com a rotina das escolas. 
O Programa, mais um instrumento 
de controle social, tem por objetivo 
verificar as condições gerais das 
escolas, construir indicações na 
área de educação, e acompanhar 
a execução dos contratos. Como 
principais características, o Programa 
oferece tramitação diferenciada dos 
processos, conferindo rapidez às 
soluções dos problemas, e permite 
que as escolas sejam visitadas ano 
após ano, diversas vezes, dando 
continuidade ao acompanhamento”, 
afirmou.

Jeverson considera a formação 
multidisciplinar dos técnicos da 
equipe e a criação do Sistema 
E s t a t í s t i c o  d e  D a d o s  p o n t o s 
importantes para formatação do 
Programa. “No final de 2007, fizemos 
um teste de efetividade do Programa 
e descobrimos que 72,2% de tudo 
apontado pelo Tribunal foram 
corrigidos pela Secretaria Municipal 
de Educação, demonstrando grande 
parceria entre o Órgão de controle 
e o Órgão que executa as ações”, 
ponderou.

Coube a Marcus Vinicius da 
Silva, Inspetor Setorial da 3ª IGE, 
explicar os recursos do software 
“Sistema Estatístico de Dados”, 
desenvolvido pela Assessoria de 
Informática do TCMRJ em parceria 
com a Inspetoria. “Os técnicos 
detectam e atribuem valores a cada 
problema de determinada escola, seja 
hidráulico, estrutural, carência de 
professores, segurança ou merenda. 
Com base na pontuação atribuída, 
o Sistema classifica aquela escola 
em ‘precária’, ‘razoável com risco’, 
‘razoável’ ou ‘boa’. O mais importante 
é que o Sistema permite classificar, 
individualmente, cada segmento da 
escola”, esclareceu. 

Entrega e distribuição das cartilhas

No dia 23 de março, o TCMRJ promoveu a distribuição das 270 mil 
cartilhas produzidas. Na foto abaixo, Célia Napole, diretora do 5º CRE, 
situado em Rocha Miranda, coordenadoras e professores comemoram a 
chegada do material.

Alunos do  CIEP 
Metalúrgico 
Benedito 
Cerqueira recebem 
as cartilhas 
das mãos  da 
assessora Vera 
Delgado

Alunos do CIEP Metalúrgico Benedito Cerqueira realizam as primeiras atividades 
com a cartilha, dia 16 de abril, com a supervisão da diretora Cleide de Abreu Araújo 
e das professoras Aline da R.P. Rodrigues, Kátia R.L. Sanches e Caroline P. Laino
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O O Ministro do Superior 
Tribunal Federal Carlos Ayres 
de Britto foi homenageado, 

no dia 6 de março, pela Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, com 
o título de Cidadão Honorário do 
Município do  Rio de Janeiro e com 
a Medalha Pedro Ernesto. 
 A iniciativa da homenagem partiu 
do vereador Jorge Felippe, com base 
na trajetória de vida do homenageado, 
um dos principais juristas nacionais, 
conhecido por assumir posições 
corajosas e articuladas sobre os 
principais temas de direito público 
brasileiro. Autor de diversas obras 
jurídicas, conferencista requisitado, 
Carlos Ayres de Britto é também 
membro da Academia Sergipana de 
Letras, autor de diversos livros de 
poesia. 
 A Mesa foi constituída pelo 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, desembargador Alberto 
Motta Moraes; corregedor–geral de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
desembargador Roberto Wider; 
desembargador federal Sergio de 
Andréa Ferreira, diretor da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas; 
vice-presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
desembargador Antonio Eduardo 
Ferreira Duarte; procuradora-geral do 
Estado do Rio de Janeiro, Lucia Lea 
Guimarães Tavares, representando 
o governador do Estado do Rio 
de Janeiro, Sergio Cabral Filho; 
procurador Marfan Vieira, presidente 
da Associação do Ministério Público 
e  o conselheiro Thiers Montebello, 
presidente do TCMRJ.
 Em sua saudação ao homenageado, 
Thiers Montebello recordou o 
histórico de sua carreira ao mencionar 
que conheceu o Ministro Carlos 
Ayres de Britto quando ele ainda era 

Ministro do STF é Cidadão 
Honorário do Rio

procurador especial do Tribunal de 
Contas de Sergipe: “Ninguém nesse 
país conhece tanto sobre o Sistema 
de Contas quanto o Ministro Carlos 
Ayres de Britto. Ninguém! Ninguém 
é tão respeitado, tão reverenciado 
como estudioso daqueles dispositivos 
da Constituição que tratam do 
controle externo como o Ministro 
Carlos Ayres de Britto. Ele sabe como 
poucos. Ele dá com tranquilidade as 
suas decisões no Supremo Tribunal 
Federal quando a mesma diz respeito 
ao controle externo e a qualquer outro 
assunto. É aplicado, estudioso, um 
verdadeiro magistrado. Ele conhece 
sobejamente todas as questões. Ele 

Foto: :José Carlos Veloso

Ministro Carlos Ayres de Britto com o Vereador Jorge Felippe

é verdadeiramente um reitor na 
questão do controle externo. E além 
disso tem a alma de poeta, cuja visão 
do mundo tem sempre como base o 
amor e o respeito ao seu semelhante”, 
falou Thiers.
 Após os discursos das autoridades 
presentes ,  o  Min i s t ro  Car los 
Ayres de Britto apresentou seus 
agradecimentos, dizendo-se “carioca 
de coração nos lábios, de alma nos 
olhos e de gratidão nas mãos”.
 Ainda no Rio,  Carlos Ayres 
d e  B r i t t o  p a r t i c i p o u  c o m o 
conferencista  de um encontro 
acadêmico no Centro Cultural da 
Justiça Eleitoral.
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Representantes do Executivo, 
Legislativo e Judiciário que 
atuam na fiscalização do uso dos 

recursos públicos estiveram reunidos 
na sede do Tribunal de Contas da União, 
em Brasília, dia 25 de março, para 
assinatura do protocolo de intenções 
para formação da Rede de Controle da 
Gestão Pública.

O objetivo da Rede, segundo o 
presidente do TCU, ministro Ubiratan 
Aguiar, é somar esforços para dar 
mais efetividade na ação de controle, 
instituindo uma sistemática e 
instrumentos que permitam, com maior 
rapidez e eficiência, o intercâmbio de 
informações entre os diversos órgãos 
para a proteção do patrimônio público e 
em defesa da probidade administrativa, 
além de aumentar a fiscalização e 
o controle da gestão dos recursos 
públicos.

“Este é o momento de enfrentarmos 
de mãos dadas a corrupção existente 
no Brasil. Precisamos sair deste 
isolamento e só assim nos tornaremos 
parceiros na luta contra o desvio 
de recursos públicos”, destacou o 
ministro Aguiar. Segundo Aguiar, a 
assinatura do contrato é o processo 
inicial para a efetividade da Rede de 
Controle, cabendo aos dirigentes de 
cada instituição a responsabilidade 
de assegurar o trâmite do processo, a 
parte concreta.

O protocolo  começa  a  ser 
implementado em abril, por meio de 
oficinas de trabalho, com a participação 
de representantes de todos os órgãos e 
entidades envolvidos na parceria. A 
organização e a realização das oficinas 
ficam, inicialmente, a cargo do TCU.

As oficinas debaterão, entre 
outros temas, o compartilhamento de 
informações entre os participantes 
da Rede, e a realização de atividades 
conjuntas de controle. Também está 
prevista a estruturação de redes de 

Rede de Controle da Gestão 
Pública vai combater a corrupção

relacionamento entre os órgãos, 
objetivando o gerenciamento de 
informações.

Para o controlador geral da União, 
ministro Jorge Hage Sobrinho, o 
protocolo assinado chama atenção para 
a importância do trabalho articulado 
entre as instituições. “Quanto maior 
for esse trabalho, mais sadio, mais 
importante será a atuação eficaz das 
instituições de controle”, disse.

Além dos ministros Ubiratan Aguiar 
e Jorge Hage, assinaram o protocolo de 
intenções os ministros da Fazenda, 
Guido Mantega, do Planejamento, 
Paulo Bernardo, da Justiça, Tarso 
Genro, da Previdência Social; José 
Pimentel, da Advocacia Geral da União, 
José Antonio Dias Toffoli, do Tribunal 
Superior Eleitoral, Carlos Ayres Britto, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
e Francisco Cesar Asfor Rocha, do 
Conselho da Justiça Federal.

Os presidentes do Senado Federal, 
senador José Sarney, do Conselho 
Nacional de Justiça, ministro Gilmar 
Mendes; o vice-procurador geral 
do Ministério Público Federal,  
Rober to  Monteiro  Gurgel  dos 

Santos, o representante da Câmara 
dos Deputados, deputado Marcelo 
Ortiz, os conselheiros-presidentes 
da ABRACON, Francisco Netto, e da 
ATRICON, Victor Faccioni, e o diretor 
de administração do Banco Central do 
Brasil, Anthero de Moraes Meirelles, 
também assinaram o documento, cujo 
ato teve como testemunhas o senador 
Renato Casagrande, presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, e o ministro Benjamin 
Zymler, do TCU

Thiers Montebello, conselheiro Luciano 
Brandão e conselheiro Francisco Netto, da 
Abracom, após a assinatura do protocolo

Representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário que assinaram o protocolo 
de intenções    
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Iniciativa do TCMRJ, o ciclo de 
palestras “Planejamento Urbano 
do Rio” reuniu, em 2 de abril, 

políticos, professores e profissionais 
liberais de diferentes áreas para 
debater estratégias de recuperação 
da cidade. O presidente Thiers 
Montebello agradeceu as “honrosas 
presenças” de ouvintes e palestrantes 
que, “bons brasileiros, bons cariocas, 
bons cidadãos, se dispõem a partilhar 
de experiências vividas e vasto 
conhecimento técnico-científico”. 

Para Thiers, atividades de produção 
de conhecimento também devem ser 
enfocadas, apesar de diferentes da 
função precípua do órgão. “O Tribunal 

Planejamento Urbano do Rio: 
debates apontam ações para 
recuperação da cidade

de Contas não se limita ao exame 
frio e formal de papel, de contas e 
de contrato. Não se basta com isso e 
não tem esse limite de atuação. Neste 
encontro, primeiro sobre planejamento 
urbano, estaremos mais voltados ao 
dia-a-dia de todos nós. Nossa cidade 
sofre há quantos anos?”, ponderou. 

Criado em 2008, o Núcleo de Estudos 
e Pesquisas - NEP, organizador do 
evento, atende à intenção de fomentar 
discussões não somente concernentes 
ao Município. Coordenador do Núcleo, 
Carlos Augusto Werneck apresentou os 
palestrantes e apontou objetivos do 
Centro de Estudo: “O Núcleo tem intuito 
de focar basicamente três aspectos da 

administração: federalismo, políticas 
públicas e Sistema Tribunais de Contas. 
Realizamos hoje o primeiro encontro 
referente a políticas públicas”.

Secretário Municipal de Habitação 
de 1993 a 2000 e Secretário Estadual 
de Projetos Especiais de 2001 a 
2002, arquiteto e professor, Sérgio 
Magalhães enalteceu a iniciativa do 
TCMRJ de realizar debates sobre as 
reais necessidades do Rio de Janeiro. 
“Precisamos discutir o que queremos 
do Rio. Agradeço ao TCMRJ não 
apenas a honra do convite mas, na 
qualidade de cidadão, a oportunidade 
de conversar sobre nossa cidade, 
muitas vezes vista como construção 

Sergio Magalhães, Thiers Montebello, Carlos Augusto Werneck, Augusto Ivan de Freitas e Nina Rabha
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da natureza. Não se explicita que, 
de fato, nossa cidade é fruto das 
ideias escolhidas em determinado 
momento. Planos são as ideias que se 
tornaram hegemônicas e servem como 
referência para orientação urbana. Não 
podem ser observados, criticados ou 
elogiados fora do ambiente econômico, 
político, social, histórico e cultural 
em que nasceram. Mas também têm 
condição de autonomia: são capazes 
de concentrar aspectos importantes 
que os fazem, depois, construtores 
de nova realidade, em sintonia ou em 
oposição à Cidade”, explicou. 

Sérgio Magalhães conta que a 
grande transformação da cidade se 
deu na gestão do Presidente Rodrigues 
Alves, de 1902 a 1906, em parceria 
com o então Prefeito do Rio, Pereira 
Passos. “O Plano de Pereira Passos 
foi capaz de construir novo ideário 
urbano qualificado para nossa cidade – 
modificou-a positivamente, a tal ponto 
que deu origem ao que se chamou 
Cidade Maravilhosa”. 

Segundo Sérgio, a Cidade do 
Rio de Janeiro enfrenta atualmente 
momento de indefinição urbanística. 
“Dois planos importantes, na minha 
avaliação, são os responsáveis 
pela construção da crise que o Rio 
vive hoje: Doxiadis e Lucio Costa. 
Ambos defenderam a idealização de 
grande expansão industrial a oeste, 
que não se deu, e que resultou na 
desestruturação do centro, da zona 
norte, e desestabilização do sistema 
de veículos sobre trilhos”.

Para Sérgio, atos de segregação, 
violência e degradação do Rio precisam 
ser combatidos energicamente por 
políticas públicas efetivas. “Se nós 
não enfrentarmos a atual situação 
de modo decisivo, consensual, não 
vamos caminhar na direção de nossa 
redenção, apesar de todo nosso desejo 
e amor à nossa cidade. O Plano Diretor, 
ora em análise, não apresenta proposta 
de lei centrada na essência espacial 
de nossa Cidade, embora todo esforço 
político e institucional e coragem 
dedicados”. 

Dos 77 artigos do corpo central 

da lei do Plano Diretor, somente o 
artigo 19 trata especificamente do Rio 
de Janeiro. “O Plano Diretor deveria 
discutir a dimensão metropolitana da 
Cidade. Precisamos reforçar o centro 
como centralidade metropolitana, e 
nos desiludirmos da transferência 
da centralidade metropolitana para a 
Baixada de Jacarepaguá. Precisamos 
reconhecer a importância cultural, 
política, econômica e social da zona 
norte, degradada, e trabalhar no seu 
desenvolvimento e recuperação. As 
nossas referências permanentes se 
encontram associadas aos principais 
ícones permanentes: Pão de Açúcar, 
Cristo, Dois Irmãos, Pedra da Gávea, 

Baía da Guanabara. Eis o coração da 
nossa Cidade. E é esse coração que 
temos de tratar com maior empenho”, 
observou Sérgio.

Segundo palestrante do ciclo, 
Secretário Municipal de Urbanismo 
do governo Cesar Maia, arquiteto 
e professor, Augusto Ivan Pinheiro 
analisou os desafios experimentados 
durante o desenvolvimento do Rio de 
Janeiro que, ainda hoje, se refletem nos 
“espaços da Cidade”.

“ Q u a n d o  o s  p o r t u g u e s e s 
chegaram aqui, encontraram um 
sítio maravilhoso, talvez um dos 
mais bonitos do mundo, e resolveram 
instalar uma cidade rapidamente. 
Foi o primeiro grande desafio. No 
século XVIII, a Cidade se expandiu 
em direção aos engenhos da Tijuca 
e às fazendas do Jardim Botânico, 
Gávea e Botafogo. E o centro pôde se 
expandir em função da água; talvez o 
maior desafio tenha sido levar água às 
residências. A chegada da Corte, em 
1808, imprime à Cidade outro impacto 
de desenvolvimento e também social; 
traz nova configuração – capital do 
Reino – e a obriga a se transformar. 
Começam a surgir as primeiras 
leis urbanísticas, inicialmente sob 
supervisão do Chefe da Polícia”, 
contou. 

Augusto Ivan lembrou as mudanças 
na paisagem da Cidade decorrentes da 
abertura dos Portos às Nações Amigas, 

Sergio Magalhães considera que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta momento de 
indefinição urbanística

O programa 
Favela Bairro 

consolida a ideia 
de que as favelas 

estão ali, não 
vão sair dali, e 

que precisam ser 
urbanizadas.

“

”
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da instalação do Jardim Botânico, da 
criação do Banco do Brasil e da vinda 
da Academia Imperial de Belas Artes 
e do Ensino de Arquitetura e Arte 
Formal para o Rio. “O conhecimento é 
expandido nesse momento, e a cidade, 
com a presença de arquitetos e artistas, 
muda de cara, deixa de ser colonial 
e passa a ter aparência de cidade 
neoclássica, com grande influência 
francesa”. 

No entanto, segundo Augusto Ivan, 
a Cidade sofre “grave impacto” quando 
enfrenta as epidemias de febre amarela 
e varíola, já no final do séc. XIX, início 
do séc. XX. “Esse momento da saúde 
pública foi especialmente grave. A 
Cidade enfrentou o desafio, não só 
de erradicar as doenças, mas também 
de projetar a imagem do Brasil no 
exterior”. 

No início do século XX, já 
definidos os planos urbanísticos do 
Rio, quem não detivesse condições 
de se adequar às novas regras recebia 
“olhar complacente” do Governo, 
que não fiscalizava os morros. “Era 
proibido entrar no centro da Cidade 
sem chapéu e sem sapato; os pobres 
foram morar nos morros. Nos anos 
40, são instalados os bondes, com 
450 km de linhas, e os trens de acesso 
ao subúrbio, ambos responsáveis 
pelo surgimento de novos núcleos, 
como havia sido a água no século 
XVIII. A partir dos anos 50, chegam 
os automóveis, grande imperador do 
espaço urbano. E surge o plano que 
privilegia o transporte individual e 
que demanda intervenções muito 
grandes no espaço urbano. O Aterro 
do Flamengo, por exemplo”. 

Nas décadas de 70 e 80, a Cidade 
cresce vertiginosamente e, com as 
construções de edifícios do boom 
imobiliário, os espaços e paisagens 
urbanas verticalizam. Para Augusto 
Ivan, os desafios administrativos do 
século XXI decorrem do crescimento 
desordenado das favelas do Rio. 
“Terminamos o século XX com a Cidade 
muito mais complexa e interessante: 
bairros, com personalidade própria, 
criam populações e mentalidades 
próprias. E as favelas entram neste 

contexto; são ambientes particulares, 
crescem com muito pouco ou sem 
controle. O programa Favela Bairro 
consolida a ideia de que as favelas 
estão ali, não vão sair dali, e que 
precisam ser urbanizadas. É possível 
manter as pessoas naquele espaço em 
condições melhores”.

Arquiteta e Doutora em Geografia, 
Nina Rabha também acredita que as 
dificuldades enfrentadas atualmente 
no Rio derivem da ausência de 
planejamento das atividades iniciais 
de ocupação do espaço. Segundo 
Nina, poucas cidades enfrentaram os 
desafios de desestruturação e alteração 
que resultaram da chegada da Corte ao 
Rio de Janeiro, em 1808. 

“Ainda Cidade Real em 1567, no 
Morro do Castelo, não havia qualquer 
desenho que se impõe à ocupação 
inicial de determinada cidade. Havia 
somente regras, vindas da Metrópole, 
sob cuidado do mestre de obras Nuno 
Garcia. Em 1773, capital do Vice-Reino, 
o Rio de Janeiro já estava ‘pronto’ em 
termos de decisão de espaço físico, 
e não comportava receber a Corte 
Portuguesa. Quando a família real 
chega, há aquele choque!”, observa 
Nina. Duas realidades antagônicas 
coexistiram na cidade, à época ainda 
provinciana, mas sob constante 
influência francesa.

Nina debateu diversos problemas, 
ainda sem solução no Rio de Janeiro, 
já apontados no século XIX. Relatórios 
encomendados à Junta Central de 
Planos Públicos já identificavam, 
em 1875 e 1876, a necessidade de 
estabelecimento de normas de controle 
de moradia mais enérgicas e da 
realização de obras de alargamento das 
ruas do Centro da Cidade. Zonas de 
risco, como Canal do Mangue e Praça 
da Bandeira, já mereciam atenção. 

Em concordância com Sérgio 
Magalhães, Nina também enalteceu as 
decisões políticas de Rodrigues Alves e 
Pereira Passos, ambos comprometidos 
em criar “operação coordenada entre 
poderes, bem estruturada e lógica. 
Esse conluio do bem pretendeu 
resolver as obras pendentes do século 
XIX: demolição do Morro de Santo 

Políticas Públicas:
“Desafios Atuais”

Dando  p ros segu imento  ao 
evento, os palestrantes, na parte 
da tarde, apresentaram o tema 
Políticas Públicas: “Desafios Atuais”, 
enfocando os desafios das metas 
voltadas para o planejamento urbano 
do Rio que a nova administração 
pretende implementar. 

A mesa  fo i  composta  pelo 
presidente Thiers Montebello, pelo 
secretário municipal de Assistência 
Social, Fernando William, por Claudia 
Muricy, da Secretaria Municipal de 
Urbanismo, pelo coordenador de 
Projetos e Planejamento da Secretaria 
Municipal de Habitação, Antonio 
Augusto Veríssimo e pelo coordenador 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas, 

Antônio, arrasamento do Castelo, 
Aterro do Flamengo. A questão da 
Praça da Bandeira, de 1875, está lá! 
A Comissão de Melhoramento já 
propunha a bacia de acumulação para 
sanar os alagamentos. É estarrecedor!”, 
comentou.

Segundo Nina, em 1926, então 
sob gestão do prefeito Alaor Prata, 
discussões sobre estratégias de 
modernização da Cidade resultaram 
no Plano H,  que preconizava 
desenvolvimento do sistema viário e 
de transportes. “O plano H já previa 
aproveitamento da água da chuva (isso 
só foi acontecer em 2004), revisão do 
sistema de drenagem, transformação de 
canais, redistribuição da vazão de rios 
e abastecimento. Cidades com mais de 
10 mil habitantes à época já deveriam 
elaborar Plano Diretor próprio, projeto 
de lei relativo à estética, ou seja, 
preservação ambiental, paisagística 
e arqueológica. Os cidadãos do séc. 
XX sabiam qual Cidade deveria ser 
construída”. E, crítica, encerrou: 
“Não sei se nós, habitantes do Rio 
de Janeiro do séc. XXI, temos essa 
carta. Me parece que não. Eu parto 
da premissa de que a gente tem que 
fechar a questão sobre aquilo que não 
se quer”. 
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Carlos Augusto Werneck. 
O secretário Fernando William 

destacou a importância do encontro 
para a troca de experiências em 
prol da cidade e assinalou que há 
uma visão distorcida do trabalho 
da sua Secretaria. “Toda vez que 
a imprensa trata da assistência 
social, praticamente o único tema 
abordado é a população em situação 
de abandono nas ruas. Matérias de 
toda a ordem tratam desse problema, 
que é gravíssimo, especialmente 
numa cidade do Rio de Janeiro que 
tem vocação turística. O censo de 
2000 revelou que, aqui no Rio, nós 
tínhamos aproximadamente 10% da 
população vivendo abaixo da linha 
da pobreza absoluta, portanto, com 
renda per capita inferior a metade do 
salário mínimo; 6% vivendo abaixo da 
linha da miséria, com menos de ¼ de 
salário mínimo. Essa população, que 
mora nos grotões, nas favelas, nos 
conjuntos habitacionais, ou mora 
nas ruas, de um modo geral é pouco 
lembrada. Enfim, trata-se pouco do 
que fazer como gestores para que 
essa população, que vive literalmente, 
na sua grande maioria, situação 
de exclusão social, às vezes em 
elevado grau, possam ser incluídas 
socialmente e possam ser vistas e 
tratadas como cidadãos, que é o dever 
de todo homem público fazer que 
aconteça.

O secretário crê que a política 
de assistência social como se fazia 
no passado não beneficiava nem ao 
Estado nem ao cidadão. “Não havia 
secretaria que tratasse especificamente 
da assistência social”. “A política de 
assistência servia a muitos interesses, 
o que é natural. (...) Se misturava a 
questão eleitoral,  com as questões 
da res pública, com as questões do 
direito do cidadão”, informou.

Apontando a Constituição de 
1988 como um evento marcante da 
Assistência Social em  nosso país,  
Fernando William explicou que  “o 
esforço feito por profissionais na 
área de assistência e por segmentos 
importantes da sociedade resultou 
num dispositivo constitucional, que 

é o artigo 203 da Constituição Federal, 
que estabelece que a Assistência 
Social deve ser tratada como uma 
política pública, dever do Estado 
e direito do cidadão. E como uma 
política de seguridade social. Esse 
artigo foi um marco importante 
nesse processo de construção de uma 
política de assistência social no Brasil. 
(...) Em 1993, foi criada a Lei Orgânica 
da Assistência Social que é uma Lei 
que regulamenta e estabelece como 
deve funcionar a assistência social 
no Brasil. Ela sinaliza para a criação 
do benefício de prestação continuada 
que, à época, era um benefício dado a 
todos os idosos com mais de 70 anos 
(o Estatuto do Idoso reduziu para 
65 anos) e portadores de deficiência 
física com renda per capita inferior a 
¼ do salário mínimo, o que foi uma 
vitória importante na área do direito 
social, além de criar um conjunto 
de normas para o funcionamento da 
assistência”.

A criação da Norma Operacional 
Básica (NOB/SUAS/2005) pelo 
Conselho Nacional de Assistência 
Social, em 2004, foi, efetivamente, 
a regulamentação da política de 
assistência social no Brasil. Criou-
se a partir daí “uma política de 

responsabilidade do poder público, 
fundamenta lmente” ,  r e sumiu 
Fernando William.

O palestrante seguinte, Antonio 
Augusto Veríssimo, da Secretaria 
Municipal de Habitação, crê que 
o programa federal de habitação 
“Minha Casa, Minha Vida” será, 
daqui por diante, o grande programa 
federal de fomento à produção 
habitacional. “Como esse tema da 
produção habitacional foi priorizado 
na discussão da política de habitação 
dessa Administração, o prefeito 
definiu uma meta de produção de 100 
mil unidades habitacionais durante a 
sua gestão. E como esse novo programa 
“Minha Casa, Minha Vida” tem como 
meta a produção de um milhão de 
novas unidades habitacionais, trouxe 
para o debate, em linhas gerais, qual 
o papel dos municípios e os desafios 
que são colocados para o município 
alcançar as metas definidas, não só 
pelo governo federal, mas também 
municipal”.

Para Antonio Augusto fica claro 
que o processo de planejamento e 
construção de nossas cidades deixa os 
pobres de lado. “Historicamente não 
se prevê no nosso modelo de gestão 
pública habitação para essas camadas 

Fernando William destacou a importância 
do encontro

O processo de 
planejamento e 
construção de 
nossas cidades 
deixa os pobres 

de lado.
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que estão fora daqueles segmentos que 
tem acesso à habitação de mercado”. 
Antonio Augusto acredita que essa 
inadequação de políticas públicas 
e das ações governamentais, que 
não deram conta de incorporar ao 
processo de produção da habitação 
formal ,  f ez  com que  a  única 
alternativa para essa população fosse 
ocupar aquelas áreas que não tinham 
interesse para o mercado imobiliário, 
as ditas áreas frágeis das cidades, 
os morros, as beiras de rio, as áreas 
alagadiças. “São as áreas que restam 
para a população mais pobre ocupar. 
E o Rio de Janeiro é uma cidade 
que, até por suas características 
topográficas, tem essas áreas frágeis 
dentro das áreas mais nobres da 
cidade, o que faz com que nossa 
paisagem reflita essa contradição de 
bairros de alto poder aquisitivo, 
de alta qualidade arquitetônica e 
infra-estrutura convivendo com 
população de baixíssima renda, em 
áreas permanentemente sujeitas a 
riscos geológicos e geotécnicos. Essa 
é uma característica da cidade, que 
é a construção de todo um processo 
econômico e social que vem se 
desenrolando ao longo desses anos”, 
sintetiza.

Os principais objetivos desse 
programa, explica o coordenador da 
SMH, são os de promover o acesso 
das famílias de baixa renda à casa 
própria, com uma meta de redução 
de 14% do déficit habitacional do 
país; promover a geração de emprego 
e renda por meio do aumento de 
investimento na construção civil; 
promover a distribuição de renda e a 
inclusão social, e cumprir uma função 
anticíclica por meio de estimulo à 
demanda e a criação de emprego no 
curto prazo.

Segundo Antonio Augusto, o 
programa “Minha Casa, Minha 
Vida” tem algumas características de 
relevância destacada. Uma delas “é 
que distribui os recursos de acordo 
com o déficit. O governo investiu 
em estudos, através da Fundação 
João Pinheiro, de Belo Horizonte, 
de aprimoramento da metodologia 
de cálculo do déficit habitacional 
brasileiro. E a construção dessa 
metodologia permite, hoje, que se 
faça uma distribuição dos recursos 
por região de acordo com os seus 
déficits habitacionais. O Governo 
também regionaliza o custo dos 
imóveis; define contrapartida dos 
entes federativos; atribui papel 

estratégico à regularização fundiária; 
promove a desoneração fiscal; a 
desoneração de custas cartoriais; 
adota registro eletrônico nos serviços 
de registro de imóveis, institui o 
Fundo Garantidor, e promove o 
barateamento do seguro”.

Antonio Augusto destacou também 
que, na questão fundiária, o avanço 
feito pela Medida Provisória editada 
pelo Governo federal é “fantástico”. 

“Tudo aquilo que se  vinha 
debatendo em fóruns, dentro da 
academia, dentro dos governos, 
sobre o que era necessário se fazer 
efetivamente para se ter uma política 
de regularização fundiária em massa e 
consequente, esta medida provisória 
está trazendo e com instrumentos 
bastante interessantes. A medida 
atende também uma demanda das 
prefeituras e empresários atuando 
na questão da redução dos custos 
cartoriais que pesam bastante tanto 
no processo de regulação fundiária 
como no processo de licenciamento 
e registro dos títulos de propriedade 
das próprias unidades habitacionais 
que são construídas”.

In ic ia t ivas  numa l inha  de 
adequação  a  e s sas  r eg ras  do 
programa federal já estão em curso 

Antonio Augusto Veríssimo, Thiers Montebello, Carlos Augusto Werneck, Fernando William e Claudia Muricy    
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pela  Secre tar ia  Munic ipal  de 
Habitação, de acordo com Antonio 
Augusto: “a definição de uma meta 
de fomento à construção de 100 mil 
unidades habitacionais em 4 anos, 
priorizando a produção habitacional 
sem descuidar,  no entanto,  da 
eliminação do déficit qualitativo, 
ou seja, sem descuidar daqueles 
programas que tradicionalmente 
a  Secretar ia  já  desenvolve na 
questão da urbanização de favelas 
e  lo teamentos ,  que  são  os  j á 
conhecidos “Favela Bairro” e “Morar 
Legal”; construção de um cadastro 
de demanda para um público com 
renda de até 10 salários mínimos, 
com pr ior idade  para  a té  t rês 
salários mínimos, com atualização 
permanente, análise de crédito, 
pesquisa de preferência tipológica e 
locacionais, ou seja, estamos fazendo 
um aprimoramento do cadastro que 
a Prefeitura já conta; a construção 
de um cadastro de imóveis públicos 
e privados com base em critérios 
sociais, econômicos e urbanísticos 
priorizando a ocupação de vazios 
urbanos infraestruturados, áreas 
centrais, imóveis subaproveitados, 
eixo de transportes, zonas prioritárias 
etc. . . ;  revisão dos critérios de 
p l ane j amento  e  p ro j e to s  das 
intervenções com ênfase nos aspectos 
de sustentabilidade ambiental, 
conservação e manutenção futura dos 
espaços e edificações construídas; 
incentivo à utilização de novos 
métodos construtivos e tecnologias 
alternativas e estímulo da prática do 
planejamento setorial com base em 
metas”, conclui Antonio Augusto.

A seguir, a gerente de Macro 
Planejamento da Coordenadoria 
Geral de Planejamento Urbano da 
Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Claudia Muricy, priorizou em sua 
apresentação aspectos do Plano 
Diretor: “dentro do desafio das 
políticas públicas, desse tema tão 
vasto que é o Plano Diretor, falaremos 
justamente do maior desafio que 
nós temos hoje, que é a retomada do 
Planejamento Urbano, projeto de lei 

que hoje está na Câmara Municipal e 
que é, em parte, uma tentativa dessa 
retomada. (...) Estamos em diálogo 
com a Câmara para desenvolver os 
pontos que achamos que ainda faltam 
serem desenvolvidos”.

Para Claudia, novos aspectos 
devem ser levados em conta em 
relação ao Plano Diretor de 92, 
sejam articulares ou peculiares à 
cidade do Rio de Janeiro. “Aspectos 
socioeconômicos, por exemplo, 
pelo fato de ser uma cidade cuja 
centralidade é bastante evidente 
(política, administrativa e econômica) 
na sua região. É uma cidade portuária 
de relevância nacional e isso precisa 
ser estimulado, apesar de estar 
fazendo programas de regeneração 
urbana em áreas que deixaram de ser 
portuárias. Nosso Porto é de fato muito 
ativo e importante nacionalmente 
além de ser um pólo turístico de 
atração cultural inegável. Outra 
peculiaridade bastante importante 
são as alterações nos processos de 
produção e localização industrial 
que resultaram em áreas esvaziadas, 
esvaziamento da produção agrícola, 
esvaziamento populacional e evasão 
de at ividades  econômicas  em 
áreas centrais e consolidadas que 
precisamos reocupar. É claro que 
aspectos ambientais são importantes 
em qualquer cidade, mas no caso 
do Rio, eles são particularmente 
e visivelmente mais importantes; 
a influência do ambiente natural 
sobre a ocupação urbana e vice-
versa. É fundamental a topografia, 
a presença dos maciços e de áreas 
de intensa vegetação junto à áreas 
urbanizadas, o que pode causar uma 
paisagem fantástica, mas também é 
a origem de vários conflitos; a longa 
extensão de orla marítima e de áreas 
baixas de mangues e lagoas, também 
de lindíssima paisagem. Também na 
hora do planejamento são fatores de 
preocupação: as crescentes ameaças 
aos elementos naturais, à paisagem, 
ao patrimônio natural que aqui no Rio 
é bastante particular, e a progressiva 
redução dos padrões de qualidade 

ambiental”, acrescenta Muricy. 
Claudia Muricy citou ainda que 

“nos aspectos urbanos tínhamos 
a preocupação com o acentuado 
desequilíbrio do valor do solo entre 
os diversos bairros, o que obviamente 
se dá em todas as cidades, mas no Rio 
é com certeza muito mais acentuado, 
e se concentra de uma forma absurda 
em uma pequena área da cidade e 
faz com que o mercado imobiliário 
pressione demais certas áreas em 
detrimento de outras. O adensamento 
de áreas desprovidas de suficiente 
infra-estrutura, como por exemplo, 
a Zona Oeste; a insuficiência de 
redes de drenagens e esgotamentos 
sanitários; abastecimento de água 
em áreas efetivamente ocupadas, 
que são ocupadas apesar de serem 
áreas baixas e apesar de todos 
os  problemas  ambienta is  que 
temos; a carência de equipamentos 
públicos, especialmente nas áreas 
norte e oeste - o poder público 
historicamente concentrou seus 
investimentos na parte sul da 
cidade; a rigidez e a inadequação 
da legislação, de regulação e gestão 
do solo; o crescimento das favelas 
e dos loteamentos clandestinos e 
irregulares e das ocupações em áreas 
de risco e de proteção ambiental”; 
a predominância longitudinal da 
estrutura viária, o que é um problema. 
O Rio cresce em linha e isso dificulta 
a provisão de infra-estrutura e a 
prevalência do sistema rodoviário 
sobre o de trilhos.

Claudia Muricy crê que “o Plano 
Diretor da Cidade do Rio de Janeiro 
teria que dar conta desses problemas, 
pois é a base para todo o planejamento 
da cidade. Ele traz as normas com 
as preocupações com o território, 
regimentos legais de gestão do solo, 
as políticas setoriais, os planos, os 
problemas e os projetos, que estão 
incluídos na política urbana. Esse 
sistema de planejamento urbano, 
previsto no Plano Diretor de 92, foi 
uma das coisas deixadas para uma 
segunda fase, que infelizmente não 
aconteceu”. 
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Prevenção e repressão aos crimes 
cometidos na Internet foram o 
assunto da palestra “Investigação 

de Crimes de Informática”, apresentada 
no dia 28 de abril, no Auditório 
Luiz Alberto Bahia, do TCMRJ, pelo 
delegado de Polícia Civil, Fernando 
Vila Pouca de Sousa, e pelo inspetor 
Waldecyro Barros.

Na abertura, o presidente Thiers 
Montebello lembrou da importância 
da Polícia Civil do Rio de Janeiro e 
da profundidade de conhecimento 
envolvido na prevenção e repressão 
aos crimes de informática. Thiers 
Montebello também enalteceu a 
participação do assessor de Segurança 
Institucional do TCMRJ, José Renato 
Torres, quem convidou os policiais 
expositores.

O delegado Fernando Vila Pouca 

Crimes de Informática são tema 
de palestra no TCMRJ

iniciou a exposição demonstrando 
que crimes de informática, na maioria 
das vezes, são de pouca percepção: 
“Normalmente, em crimes comuns, 
conseguimos visualizar de alguma 
forma a execução do crime e o 
resultado do crime propriamente dito 
da forma que conhecemos. Ele é visível. 
(...) Nos crimes na Internet não há 
visualização devido às características 
do crime, que é um crime sem ruído. 
As conseqüências são graves, às vezes 
patrimoniais, outras físicas”.

Fernando Vila Pouca apresentou a 
classificação legal utilizada nos crimes 
de informática, que podem ser puros, 
se praticados com o intuito de atingir o 
computador, o sistema de informática 
ou os dados e as informações nele 
contidas; mistos, quando o agente 
não visa o sistema de informática e 

seus componentes, mas a informática 
é um instrumento indispensável para 
a consumação da ação criminosa e os 
crimes impuros, que são aqueles em 
que o agente não visa o sistema de 
informática e seus componentes mas 
usa a informática como instrumento 
(não essencial, poderia ser outro meio) 
de realização da ação. 

No dia a dia das investigações há 
um limite legal, segundo o delegado 
Vila Pouca: “Para que haja um crime 
de informática no Brasil, ele deve 
estar definido em lei (princípio da 
reserva legal). Se, por um lado temos 
que reprimir os crimes de informática, 
por outro lado devemos respeitar 
os limites constitucionais. O sigilo 
previsto no art. 5º é uma regra imutável 
e não conseguimos excepcioná-la sem 

Sergio Aranha, chefe de gabinete da Presidência do TCMRJ,inspetor Waldecyro de Barros, Thiers Montebello, delegado Fernando Vila 
Pouca de Sousa e José Renato Torres Nascimento



121 Revista TCMRJ     n. 41 - maio 2009

uma autorização judicial. Temos um 
crime para apurar. No entanto, temos 
uma área protegida pelo sigilo que 
temos que ultrapassar”, considerou. 
E exemplificou alguns crimes que são 
cometidos utilizando-se da Internet 
como ferramenta. Crimes contra o 
patrimônio, crimes contra a vida, 
crimes contra o direito autoral, crimes 
contra o sentimento religioso, crimes 
contra a administração pública, 
crimes contra a criança e adolescente 
(pedofilia), crime eleitoral, preconceito 
e discriminação e outros.

Para o delegado, a preservação dos 
dados de acesso é fundamental para 
a identificação do usuário que está 
cometendo um crime pela Internet. 
“Hoje, sem o projeto de lei que regula 
os crimes de informática, fazemos 
o possível, adequamos a lei que 
existe àquela conduta (criminosa). 
Não devemos deixar passar. Se for 
criminoso, se é uma pessoa que está 
usando a Internet para delinquir, 
devemos adequar. Cabe ao Judiciário 
decidir. (...) Há uma necessidade 
de regulação,  as  pessoas  mal 
intencionadas vão se utilizar das 
facilidades criadas para as pessoas de 
bem”, finalizou.

Em seguida, o inspetor Waldecyro 
de Barros passou um vídeo institucional 
da Petrobras sobre o programa de 
segurança da informação da empresa 
para identificar o que se deve ou 
não fazer em relação à segurança da 
informação.

Segundo Waldecyro, “os crimes de 
informática surgiram com a informática 
e todos nós somos potenciais vítimas. 
Por isso, devemos ter cuidado na hora 
de preservar as informações”. E, com 
relação à prevenção, “devemos tomar 
cuidado com o que acessamos. Um 
descuido pode ser fatal”.

Na investigação de crimes de 
informática, “a polícia trabalha com 
uma ronda virtual. Recebemos o e-mail 
e damos o devido prosseguimento. 
Minha máquina de investigação 
está infectada. É a máquina que uso 
para acessar este conteúdo que não é 
adequado”, diz o inspetor. 

O inspetor Waldecyro falou sobre a 
segurança dos computadores pessoais 
e sobre software: “Todo mundo tem 
máquina em casa. Mas nem todos 
têm software original. (...) Alguém 
pega o software, desmonta, destrava 
o mecanismo de segurança, remonta 
o software e distribui. Depois de 
remontado, o software é devolvido  
cheio de falhas de segurança. Você 
recebeu então uma máquina preparada 
para ser invadida. Sua máquina 
já veio com as portas abertas. Vai 
reclamar com quem? No software 
pirata a atualização não roda. Não 
existe software totalmente seguro. 
Então, quando se descobre falhas de 

segurança, a empresa que produziu 
aquele software procura solução 
para aquela falha de segurança e 
distribui um arquivo de atualização 
para remendar a falha de segurança. 
Quando o software é pirata você 
não roda a atualização e não fecha 
aquele problema. Falhas de segurança 
que existem nesses softwares só são 
solucionáveis com software original e 
atualização”.

Waldecyro exemplificou situações 
de falhas de segurança, inclusive com 
e-mail falso do TSE, enviado para 
diversos usuários em 2008. “Um e-mail 
do Tribunal Superior Eleitoral foi 
muito disponibilizado no ano de 2008. 
Quando você abria o e-mail, ele inseria 
um vírus na sua página. Aquele e-mail 
não foi enviado do Brasil. Alguém usou 
uma falha de segurança de Amsterdã 
e criou um spam. Usou uma máquina 
zumbi de Amsterdã para enviar um 
pacote de e-mails para pessoas no Brasil, 
que continham links falsos, hospedados 
na Hungria. Fazendo uma pesquisa 
simples, eu descubro o IP daquele 
servidor que está registrado na Hungria 
para prosseguir a investigação. A maior 
dificuldade da investigação é que se 
exige o tempo mais curto possível”. Para 
o inspetor deveria existir para os crimes 
de informática uma polícia global da 
Internet que permitisse maior agilidade 
nas investigações: “os criminosos são 
dinâmicos. Estamos chegando perto de 
chegar a esse conjunto articulado das 
polícias no mundo. Falta conscientizar 
alguns países para atuar de forma 
conjunta”.

O inspetor crê importante que 
toda instituição tenha uma política de 
segurança da informação organizada 
e em paralelo com a ISO 27000, com 
conhecimento pleno, um plano de 
contingência com uma diretriz de 
como agir em determinados casos, 
um grupo de resposta aos incidentes, 
e manter a cultura da segurança da 
informação, preservando a todos. 

Waldecyro recomendou, ainda, 
alguns sites de segurança de leitura 
obrigatória ao final da palestra, 
encerrando o encontro.

“

”

Os crimes de 
informática 

surgiram 
com a 

informática 
e todos 

nós somos 
potenciais 
vítimas. 
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O VII Encontro do Colégio de 
Corregedores e  Ouvidorias 
dos Tribunais de Contas, 

ocorrido nos dias 30 e 31 de março, no 
Hotel Catussaba, em Salvador, reuniu 
corregedores e ouvidores da maioria dos  
tribunais de contas do país.

 O objetivo do VII Encontro foi discutir 
a uniformização de procedimentos das 
Corregedorias, o aperfeiçoamento das 
atividades correcionais e o estímulo 
para a criação de ouvidorias nos TCEs.

O conselheiro Jair Lins Netto, 
corregedor do TCMRJ, participou 
do evento, que foi presidido pelo 
conselheiro Manoel Castro, presidente 
do TCE/BA. Os participantes foram 
recepcionados pelo conselheiro-

VII ECCOR reúne 
corregedores e ouvidores

corregedor do TCE/BA, Zilton Rocha.
Após a abertura, proferiu palestra 

sobre o tema “Colégio e Corregedores  
- histórico, conquistas e avanços” o 
conselheiro Fernando Augusto de Mello 
Guimarães, presidente do Colégio de 
Corregedores dos Tribunais de Contas 
do Brasil e vice-presidente do TCE/PR, 
que noticiou a todos, incluindo os novos 
corregedores e ouvidores, os passos dados 
pelo Colégio e as futuras intenções.

Fernando Augusto ressaltou  a 
importância do órgão, que tem por 
finalidade o aperfeiçoamento das ações 
de controle externo da administração 
pública brasileira, com ênfase na 
integração, no estudo e aprofundamento 
de temas ligados às atividades das 

Corregedorias e das Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas.

Guilherme Henrique de La Roque 
Almeida, chefe de gabinete do Ministro 
Corregedor Benjamin Zymler, do TCU, 
apresentou a estrutura e atuação 
tradicional da Corregedoria do TCU, 
procedimentos disciplinares, inspeções 
e correições e,  Renato Kanemoto, 
analista do TCU falou sobre as inspeções 
ordinárias, indicadores de desempenho 
e ações complementares.

Na parte da tarde foi aberta a 
Assembléia, com a aprovação das 
alterações do Estatuto, regimento do 
Colégio, formação das Câmaras de 
estudo e a forma de desenvolvimento 
do trabalho.

Conselheiros Zilton Rocha, Manoel Castro, Fernando Augusto de Mello Guimarães e Francisco Netto na abertura do evento
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Dia 3 de fevereiro, às 11 horas, 
em Sessão Solene realizada 
no plenário do Tribunal de 

Contas da União, em Brasília, o ex-
senador José Jorge de Vasconcelos 
Lima tomou posse como Ministro do 
TCU, em cerimônia que contou com 
a presença de diversas autoridades 
federais, estaduais e municipais.

A mesa foi composta pelo presidente 
do TCU, Ubiratan Aguiar, o Ministro 
de Defesa, Nelson Jobim, o presidente 
do Senado, José Sarney, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes, os governadores Eduardo 
Campos, de Pernambuco e José 
Roberto Arruda, do Distrito Federal 
e o procurador-geral do Ministério 
Público junto do TCU, Lucas Rocha 
Furtado.

A saudação ao novo ministro, 
em nome do Colegiado, foi feita pelo 
ministro Walton Alencar, que destacou 
as conquistas políticas e intelectuais 
de José Jorge, ressaltando a integridade 
do trabalho realizado ao longo de sua 
permanência no serviço público.

O procurador Lucas Rocha 
Furtado, em nome do MP junto ao 
TCU, destacou “a sólida formação 
acadêmica e a vasta e rica experiência” 
do novo ministro na administração da 
coisa pública, bem como sua brilhante 
atuação no Parlamento Federal por 
longos anos.

Agradecendo as homenagens, 
José Jorge de Vasconcelos destacou a 
importância do TCU, ao mencionar 
que chegou para dar continuidade ao 
seu “contínuo aprendizado de vida 
pública e para ajudar a Casa a tomar 
decisões justas e profícuas”.

O presidente Ubiratan Aguiar 
considerou que a trajetória política 
do novo ministro torna inquestionável 
sua competência e qualificação para 
o cargo, observando que a larga 
experiência profissional será de 
enorme valia para as atividades 
daquela Corte de Contas.

José Jorge Vasconcelos é graduado 

em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), em Economia pela Universidade 
Católica de Pernambuco (UCPE), em 
Estatística pela Universidade de Madrid 
(Engenharia) e mestre em Pesquisa 
Operacional pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atuou, de 1975 a 1982 e de 1991 
a 1993, como secretário de governo 
de Pernambuco nas secretarias de 
Educação e Cultura, Habitação, e 
Educação Cultura e Esportes. Foi 
deputado federal por quatro mandatos, 
entre 1983 a 1998, e senador no 
período de 1999 a 2007. Em 2001 

TCU empossa Ministro

Plenário do Tribunal de Contas da União no ato da posse do Ministro José Jorge de Vasconcelos

assumiu o Ministério de Minas e 
Energia.

Estiveram presentes à solenidade 
a ministra Ellen Gracie, o ministro 
Marco Aurélio Mello, o deputado 
federal Humberto Souto, o senador 
Marco Maciel, o então governador 
da Paraíba, Cássio Cunha Lima, 
o deputado federal Rodrigo Maia, 
o prefeito de São Paulo,Gilberto 
Kassab, o ministro Luciano Brandão, 
os presidentes da Atricon, Victor 
Faccioni, da ABRACON, Francisco 
Netto, do IRB, Salomão Ribas e do 
TCMRJ, Thiers Montebello, entre 
outras autoridades.

Fotos: Cristina Gallo – BG Press

Discurso de Posse do Ministro José Jorge de Vasconcelos
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O presidente da Associação Nacional 
de Desembargadores – ANDES, 
desembargador Luiz Eduardo 

Rabello, e o diretor de Relações Institucionais, 
desembargador Antonio Amaral e Silva, 
estiveram no dia 15 de maio na Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI, para solicitar 
o apoio da entidade à Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 457/2005, que propõe a 
elevação da idade limite para aposentadoria 
compulsória no serviço público de 70 para 
75 anos de idade.

O pedido foi feito pelo presidente da 
ANDES durante o encontro. De acordo com o documento, o retardamento da aprovação da emenda acarreta perdas não 
só para o Judiciário, mas também para outros segmentos importantes do serviço público, incluindo as universidades, 
centros de pesquisa e o corpo diplomático.

Os desembargadores foram recebidos pelo Presidente da Associação, Maurício Azedo, acompanhado pelo presidente 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Thiers Montebello, que apóia a Proposta. 

ABI recebe desembargadores

Encontro capacita  
controladores internos

Realizado no período de 1 a 4 de 
abril, em Salvador, Bahia, o 2º 
CON1NTER – Encontro Brasileiro 

de Capacitação de Controladores 
Internos contou com a participação dos 
presidentes dos tribunais de contas de 
diversos estados.

Os Conselheiros Manoel de 
Figueiredo Castro, do TCE/BA, e 
Raimundo José de Almeida Moreira, 
do TCM/BA foram os anfitriões do 
evento. Fizeram parte da mesa os 

André Araújo, Rosa Hage, Victor Faccioni, Manoel Castro, Raimundo Moreira e Carlos Alberto Sobral de Souza

conselheiros Carlos Alberto Sobral 
de Souza, do TCE/SE; Rosa Hage, do 
TCM/PA, e Victor Faccioni, presidente 
da Atricon e conselheiro do TCE/RS.

A necessidade de se ter um controle 
funcionando de forma sistematizada 
e integrada com os demais setores da 
Administração Pública foi ressaltada 
pelos membros dos tribunais de contas.

O evento permitiu, também, a 
troca de experiências e a divulgação 
de trabalhos pioneiros de algumas 

controladorias. 
Foram palestrantes Carlos Pinto 

Coelho Mota, de Minas Gerais; Cláudio 
Sarian Altounian e Domingos Poubel 
Castro, do Distrito Federal; Fabrício Motta, 
de Goiânia; Inaldo Paixão, Rita Tourinho e 
João Eudes, de Pernambuco e Paulo César 
Flores, do Rio Grande do Sul.

No encerramento, o diretor da 
JAM–Jurídica, André Araújo, elogiou o 
excelente nível do evento e agradeceu 
a todos.
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Thiers Montebello, desembargador Antonio Amaral e Silva, Maurício Azêdo e 
desembargador Luiz Eduardo Rabello
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Colar do Mérito 2009: 

Já  f o r a m  i n i c i a d o s  o s 
preparativos para o Colar 
do Mérito Ministro Victor 

Nunes Leal, distinção máxima do 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro.

Em novembro, pelo sexto ano 
consecutivo, o TCMRJ realizará a 
solenidade de entrega da comenda 
às personalidades que têm se 
destacado no âmbito dos tribunais 
de contas.

Os seis agraciados confirmaram 
suas presenças na solenidade 
através de ofício ou pessoalmente ao 
presidente Thiers Montebello. São 
a Ministra Ellen Grace, do Supremo 
Tribunal Federal; os ministros 
Benedito Gonçalves, do Superior 
Tribunal de Justiça; Benjamin 
Zymler, do Tribunal de Contas da 
União; o desembargador Sylvio 
Capanema de Souza ; o procurador 
Sergio Antonio Ferrari Filho, da 
Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro; e o advogado Mauro 
Roberto Gomes de Mattos.

Criado com o objet ivo 
de reconhecer o mérito de 
personalidades e instituições 
que tenham contribuído para 
a expressão, relevância e 
reconhecimento do Sistema 
Tribunal de Contas do Brasil, 
o Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal foi instituído 
em 15 de junho de 2004, pela 
Deliberação nº 157, de 15 de 
junho de 2004.

A cerimônia está sendo 
organizada pelo Centro Cultural 
e Presidência do TCMRJ.

TCMRJ inicia preparativos
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ro Importância dos TC’s é tema 

de monografias
Pelo 8º ano consecutivo o Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro realizará seu 
Concurso de Monografias para concessão do 

Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga.
“A Importância Social dos Tribunais de Contas 

na Efetivação dos Direitos Fundamentais” é o tema 
deste ano, que premiará com R$9.000,00, R$7.000,00 
e R$5.000,00 os três primeiros colocados.

O concurso deste ano foi regulamentado pela 
Resolução Nº 555, de 14 de abril de 2009.

A comissão julgadora, presidida pelo Conselheiro 
Jair Lins Netto, terá como membros os procuradores 
Francisco Domingues Lopes, da Procuradoria Especial 
do TCMRJ; Sergio Ferrari Filho, da Procuradoria 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Leo Bosco 
Griggi, da Procuradoria Geral do Município do Rio 
de Janeiro; o Subsecretário do Planejamento da 
Secretaria Municipal da Casa Civil, Antonio César 
Lins Cavalcanti, representando a Controladoria Geral 
do Município do Rio de Janeiro; e, como Secretária 
Executiva, Maria Bethania Villela, diretora do Centro 
Cultural do TCMRJ. 

Motorista do TCMRJ há nove anos, Luís Carlos 
de Oliveira Maia acrescentou mais um 
título ao vasto currículo de sambista: 

campeão do carnaval 2009 de Caxambu, 
Minas Gerais. Compositor desde 1980, 
Luís Carlos Maia, conhecido nas 
rodas de samba como Luís Carlos do 
Cavaco, já conquistou o tricampeonato 
de samba enredo pelo Império Serrano, 
o Estandarte de Ouro no Carnaval de 1986, 
com o samba enredo “Eu Quero”, e o tetra 
campeonato do Carnaval de Caxambu, com os 
sambas “Brasil Colorido”,1986, “Ivon Cury: uma Vida 
Iluminada”, 1990, “TimTim por TimTim Caxambu conta a 
sua história”, 2007, e “Magia das Águas”, em 2009.

Luís Carlos contabiliza 15 sambas consagrados, gravados por 
Neuza Borges, Neguinho da Beija Flor, Dominguinhos do Estácio, Grupo 
Só Preto Sem Preconceito, Arlindo Cruz e Bebeto Di S.João. E como 
músico cavaquinista, Luís Carlos já atuou acompanhando artistas como 
D. Ivone Lara, Elso Forrogode, e Jorginho do Império.

Servidor do TCMRJ vence o Carnaval 
de Caxambu



127 Revista TCMRJ     n. 41 - maio 2009

Vice assume Presidência
O Conselhei ro  v ice -

presidente José de 
Moraes Correia Neto 

ocupou interinamente, pela 
primeira vez, a presidência do 
TCMRJ no dia 25 de março. 
José de Moraes presidiu a 17ª 
Sessão Plenária.

Na ocasião, o Conselheiro 
justificou a ausência do 
presidente Thiers Montebello, 
informando que este  se 
encont rava  em Bras í l i a 
participando de evento de 
interesse desta Corte.

O Controlador Geral do Município do 
Rio de Janeiro, Vinícius Costa Rocha 
Viana, esteve no TCMRJ no dia 16 

de abril, acompanhado da Controladora 
Geral Ângela de Arezzo Meireles, para fazer 
a entrega oficial da Prestação de Contas da 
Gestão de 2008 da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. Na ocasião, foram recebidos 
pelo presidente em exercício do Tribunal 
de Contas do Município, conselheiro José 
de Moraes Correia Neto, vice-presidente 
da Casa.

TCMRJ recebe Prestação de Contas da 
Gestão de 2008

Ângela de Arezzo Meireles, Vinícius Costa Rocha Viana, conselheiro José de 
Moraes Correia Neto, Sergio Aranha, chefe de Gabinete da Presidência e Marco 
Antonio Scovino, diretor da Secretaria de Controle Externo.

O TCMRJ lançou em maio a cartilha “Orientações para o FUNDEB”, contendo 
informações sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 

A cartilha foi elaborada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, 
com base nas informações coletadas nas diversas Inspeções Ordinárias realizadas pelo 
Tribunal, reunidas no documento “Orientações para o FUNDEB – Estudos de casos para 
o Município do Rio de Janeiro”.

Além de apresentar orientações sobre a criação, a legislação referente, os recursos e a 
correta utilização dos recursos do FUNDEB, a fim de ajudar os diversos entes que lidam 
com o Fundo, a CAD apresenta ainda nessa cartilha uma metodologia para a fiscalização 
dos recursos, utilizando a forma de perguntas e respostas para melhor compreensão.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 19.12.2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28.12.2006, a qual 
foi convertida na Lei nº 11.494, de 20.06.2007.

TCMRJ lança cartilha sobre o FUNDEB
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Visitas ao TCMRJ
Fevereiro.2009

Dia 9 – Sergio Aranha, Chefe de Gabinete 
da Presidência, Conselheiro Ivan Moreira, 
Thiers Montebello, Ricardo Pacheco, 
Superintendente da Guarda Municipal, 
Cesar Lima, Diretor de Operações, 
Rogério Lira e Carlou, Chefe de Gabinete, 
e José Renato Torres Nascimento, Assessor 
de Segurança Institucional do TCMRJ

Dia 16 – Maria Eduarda Guedes Fraga, 
neta da D. Maria Raimunda Borges 
Fraga, do Gabinete da Presidência

Dia 12 – Thiers Montebello, 
Conselheiro Antonio Carlos Flores de 
Moraes e Luiz Cláudio Rodrigues 
Ferreira, da Editora Fórum

Dia 16 – Homero das 
Neves Freitas Filho e 
Alexandre Graça entre 
Thiers Montebello e José 
Renato Torres Nascimento
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Dia 2 – Desembargador 
Paulo Roberto Leite 
Ventura

Dia 4 – Thiers Montebello, 
Vereador Uóston, Silvio 
Carlos dos Santos, presidente 
da Rioluz e João Meirelles

Dia 18 – Marcus Vinícius 
Pinto da Silva, da 3ª IGE, 
Sergio Aranha, Elizabeth 
de Souza Arraes, Inspetora 
Geral da 3ª IGE, Luiza 
Vaz, Coordenadora de 
Planejamento da SME, 
Claudia Costin, Secretária 
Municipal de Educação, e a 
assessora Márcia Prado

Março.2009

Dia 5 – Ângela Fonti, 
presidente da Comlurb
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Dia 6 – Thiers Montebello,  os 
procuradores Fernando dos 
Santos Dionísio e Alexandre 
Néri Brandão, e Conselheiro 
José de Moraes

Dia 11 – Giovani Azevedo, 
Conselheiro José de Moraes, 
Victor Hugo Poubel, Matheus 
Casado Martins, Agildo 
Soares e Thiers Montebello

Dia 26 -  Paulo Roberto 
Direito, membro do Conselho 
Estadual de Cultura

Dia 27 – Thiers Montebello entre 
os espanhóis David Cimadevila 
Cea, Alfonso Rubio Cordón e 
José Manuel Blanco Aldarix
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Dia 4 – Deputado Estadual 
Edino da Fonseca

Dia 27 – Conselheiro 
José de Moraes e Thiers 
Montebello recebem 
o Vereador Reimont 
e o Controlador Geral 
da Controladoria Geral 
do Município, Vinícius 
Costa Rocha Viana e 
sua equipe

Dia 28 – José Renato Torres Nascimento, 
Assessor de Segurança Institucional do 
TCMRJ, com o Comandante Paiva, da 
Marinha de Guerra

Abril.2009

Dia 1 – José Alberto Pires 
Lage, Conselheiro José de 
Moraes, Thiers Montebello, 
Vereador Carlo Caiado e o 
Secretário de Ordem Pública, 
Rodrigo Bethlem
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Maio.2009

Dia 28 – Thiers Montebello com 
o vice-presidente da OAB, Lauro 
Schuck, e o advogado Sergio 
Guimarães Riera

Dia 29 – Thiers 
Montebello, Juiz 
Federal José Artur 
Diniz, Procurador 
Elso do Couto e Silva 
e Conselheiro José de 
Moraes

Dia 5 –  Thiers Montebello, Jessé 
de Souza Silva, coordenador 
do Coral do TCM-RO, maestrina 
Luzymeri Ferreira Pires e Maria 
Bethânia Villela, coordenadora do 
Centro Cultural do TCMRJ

Dia 4  - Deputado Federal 
Nelson Bornier

Dia 6 – Sergio Aranha, 
Thiers Montebello, Ivan 
Galindo e João Marcos
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Dia 7 – Vereador 
Eider Dantas entre 
Thiers Montebello e 
Sergio Aranha

Dia 11 – Sergio 
Aranha, Thiers 
Montebello, 
Deputado 
Federal Índio 
da Costa e 
Conselheiro José 
de Moraes

Dia 13 – Sergio 
Aranha, Thiers 
Montebello, 
Paulo Jobim 
Filho, Secretário 
Municipal de 
Administração, 
Igor Barenboim, 
Subsecretário 
Municipal de 
Gestão e Marco 
Scovino

Dia 14 – Thiers 
Montebello e os 
desembargadores 
Antonio Fernando do 
Amaral e Silva, Luiz 
Eduardo Guimarães 
Rabello e Wany do 
Couto Faria
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Dia 18 – Conselheiro 
Antonio Carlos Flores 
de Moraes, Vereador 
Marcelo Piuí, Thiers 
Montebello e os 
conselheiros Ivan 
Moreira e José de 
Moraes

Dia 18 - Marco 
Scovino, Thiers 
Montebello, 
Vereadora Clarisse 
Garotinho, o 
assessor do Plenário 
da Câmara, Daniel 
Godoy, a assessora 
de imprensa 
Michelle Victer e 
Sergio Aranha

Dia 19 -
Cláudio Roberto 
P. Marques, 
Procurador do 
Estado do Rio de 
Janeiro

Dia 21 – Jorge 
Castanheira, presidente da 
LIESA, Thiers Montebello, 
Empresário Modesto Lopes, 
Américo da Costa Borges, 
diretor administrativo e 
financeiro da Riotur, Sávio 
Neves, Presidente do 
Conselho Empresarial de 
Turismo - Pró-Rio, e Vagner 
Lopes
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Dia 25 – Thiers Montebello 
entre o desembargador 
Antonio Ricardo Binato de 
Castro e Ricardo Binato de 
Castro

Dia 21 - Marco 
Scovino, Thiers 
Montebello, Patrícia da 
Silva Von Der Woly, 
assessora de Claudia 
Secin, presidente da 
CET-RIO

Dia 21- Marco Scovino, 
Thiers Montebello, Osvaldo 
Vicente Perrout, secretário 
de controle externo do TCURJ 
e Sergio Aranha

Dia 22- Conselheiro José de 
Moraes, Thiers Montebello 
e Maria Bethania Villela, 
com os juízes federais José 
Artur Diniz, André Fontes, 
Andréa Cunha Esmeraldo, 
Fabrício Fernando de 
Castro Mendes, Fernanda 
Duarte Lopes da Silva 
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PERMISSÃO DE USO

A lentidão no trâmite do processo 
licitatório impede que haja um 
saudável rodízio de permissionários, 
causando como consequência a 
criação de verdadeiras Capitanias 
Hereditárias.

Conselheiro-Relator: Antonio Carlos Flores de Moraes
Processo nº 40/000.987/2006
Sessão Plenária de 26.11.2008

Consórcio Porcão Rio’s – SMF 

Versa o presente do Termo de 
Rerratificação ao Termo de Permissão 
de Uso nº 342/98, entre a SMF e o 
Consórcio Porcão Rio’s, tendo como 
objeto o estudo de possibilidade 
de instalação de tenda, reajuste 
do valor da remuneração mensal, 
exclusão do recolhimento de 1,5% 
sobre o faturamento bruto mensal e 
atualização das formas de reajuste do 
valor da remuneração mensal relativa 
a permissão de uso acordada; no valor 
de R$85.000,00(oitenta e cinco mil 
reais). 

Retornam os autos de instrução de 
diligência determinada por esta Corte 
em Sessão de 12.03.2008 nos termos 
do voto de minha lavra.

Na ocasião foi determinado à 
Jurisdicionada que informasse a 
razão de ter consentido a instalação 
de 03 (três) tendas em desrespeito 
ao previsto na Cláusula Segunda 
do Termo de Permissão de Uso nº 
342/98, que, em nova redação dada 
pela rerratificação em comento, previa 
apenas uma;

Providenciasse a remessa, se as 
possuir, das autorizações de que 
trata a Cláusula Décima Quarta desta 
rerratificação e, tendo em vista a 
proximidade do término da permissão 

de uso, o que ocorreu em agosto 
próximo passado, encaminhasse 
detalhes do andamento do novel 
procedimento licitatório;

Atendesse forma e critério de 
reajustes na remuneração, sempre 
considerando as orientações da 
Controladoria Geral do Município, 
que desaconselham cláusulas que 
estabeleçam percentuais sobre 
f a t u r a m e n t o  c o m o  p r e s t a ç ã o 
pecuniária, eis que estes se mostram 
sempre de difícil comprovação 
mormente em sua fidedignidade.

A 1ª  IGE procedeu análise 
nas respostas encaminhadas pela 
Jurisdicionada tecendo os comentários 
a seguir;

Em relação às 03 (três) tendas 
instaladas na área do restaurante, que 
foram observadas na verificação in 
loco realizada por esta Corte de Contas, 
o Superintendente de Patrimônio 
Imobiliário da SMF informou que a 
F/SPA não foi consultada e, portanto, 
não autorizou a instalação. Como 
se pode observar, há indícios de 
ausência de fiscalização por parte 
da Jurisdicionada e falta de controle 
no cumprimento das obrigações 
do permissionário, dado que as 
tendas foram efetivamente instaladas 
(consoante verificação desta Corte in 
loco com registro fotográfico).

Além disso, foi emitido ofício 
ao permissionário, a fim de solicitar 
o  per íodo  em que  as  t endas 
permaneceram instaladas. Cabe aqui 
o comentário de que se estivesse 

ocorrendo efetiva fiscalização por 
parte da SMF, a mesma já teria posse 
destas informações.

Segundo consta na Cláusula Décima 
Quarta do Termo, a responsabilidade 
por parte do permissionário de 
solicitar as autorizações ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), a Secretaria 
Municipal de Urbanismo (SMU) e 
aos órgãos competentes deve ser 
prévia à pretensão de qualquer nova 
instalação. Devido à constatação da 
instalação de 03 (três) tendas durante 
a verificação in loco realizada por esta 
Corte, conclui-se que tais autorizações 
já foram solicitadas. Caso contrário, 
o permissionário teria descumprido 
mais uma obrigação.

Com relação à forma de cobrança 
e detalhes do novel procedimento 
licitatório também indagados no 
voto, esclareceu o Superintendente 
de Patrimônio Imobiliário que a forma 
de cobrança segue norma constante 
do Decreto nº 22.780/2003, que em 
seu anexo I, define os percentuais 
aplicáveis sobre o faturamento 
bruto médio mensal, para fins de 
remuneração pela utilização dos 
próprios municipais para exploração 
comercial. Observe-se ainda que 
o reajuste anual da remuneração é 
realizado com base na variação anual 
do IPCA-E. Quanto ao procedimento 
licitatório, aduziu o Superintendente 
que o mesmo já foi iniciado através 
do Processo Administrativo nº 
04/550.542/08 (acostado por este 
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relator em anexos, consulta ao SICOP 
em 17.11.2008 que data como último 
despacho 28.10.2008, tendo como 
assunto não claramente a Licitação, 
mas sim e tão somente uma avaliação 
de documentos).

Em comentários, a Inspetoria cita 
quanto à utilização do faturamento 
bruto mensal  para cálculo da 
remuneração pela utilização dos 
próprios municipais para exploração 
comercial, Despacho CG/ADG nº 011/03 
da Controladoria Geral do Município, 
que orienta no sentido de não ser 
aceito tal procedimento (no cálculo 
da remuneração especificamente da 
permissão de uso sob comento), uma 
vez que não seria possível comprovar 
a fidedignidade das demonstrações 
contábeis utilizadas para o cálculo.

Deste modo, entendeu a IGE que 
a Jurisdicionada deva adotar método 
de cobrança que considere o valor de 
mercado atual, descartando, assim, 
o cálculo por percentual sobre o 
faturamento, previsto no Decreto nº 
22.780/03.

Por todo o exposto, opinou a 
Inspetoria, em sua conclusão, no 
sentido de manter os autos em 
diligência para que a Jurisdicionada 
esclareça os seguintes pontos:

1- Qual a medida utilizada para 
intensificar a fiscalização do Termo de 
Permissão, visto que ficou comprovada 
a fragilidade da fiscalização realizada 
pela Jurisdicionada;

2- Remeta a esta Corte de Contas 
as autorizações referentes à Cláusula 
Décima Quarta do Termo de Permissão 
de Uso nº 342/98 (cláusula incluída 
na rerratificação sob exame), uma 
vez que a F/SPA emitiu ofício ao 
permissionário com o intuito de 
solicitar cópia das mesmas;

3- O motivo da utilização do 
Decreto nº 22.780/03 (percentual sobre 
o faturamento bruto mensal) para 
cálculo da cobrança pela utilização 
dos próprios municipais, contrariando 
recomendação da Controladoria Geral 
do Município.

O Diretor  da Secretaria  de 
Controle Externo acompanha a 

proposta de diligência ressaltando 
a fragilidade evidenciada nos autos, 
no que tange à fiscalização do 
presente termo de permissão de 
uso. A Jurisdicionada afirma que 
foi buscar as respostas às questões 
propostas por esta Corte de Contas 
junto ao fiscalizado, através de ofício, 
o que demonstra que a fiscalização 
não acontece de forma efetiva. A 
verificação da correta utilização do 
imóvel pelo permissionário deve ser 
permanente e com mecanismos que 
prevejam aprioristicamente possíveis 
ocorrências indevidas. Considerando 
o conhecido fato de que montagem 
e desmontagem de tendas se dão em 
um curto período de tempo, torna-se 
fundamental que a Jurisdicionada 
crie estruturas de controle que 
pressuponham a transitoriedade de 
tais acontecimentos.

A Secretaria Geral e a douta 
Procuradoria Especial, em seguida, 
endossam o posicionamento do 
Controle Externo.

Em tempo, o Controle Externo desta 
Corte complementa sua instrução 
com o registro de informações 
apresentadas pela Superintendência 
de  Patr imônio  Imobi l iár io  da 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
via fax (fls.125), em 22.08.08, de que 
o novo procedimento licitatório para 
a área em questão, iniciado através 
do processo nº 04/550.542/2008 
(já acima mencionado com cópia 
do andamento SICOP acostado em 
anexos), encontra-se em fase de 
avaliação na F/SPA/GAT – Gerência de 
Análises e Avaliações Técnicas.

Esclareceu, ainda, em mesmo fax, 
a Superintendência de Patrimônio 
que, em virtude do prazo de vigência 
da Permissão de Uso nº 342/98 ter-
se expirado em 10.08.2008, “foi 
aberto o Processo Administrativo nº 
04/551.287/2008, para a cobrança de 
Remuneração Provisória, que deverá 
ser cobrada até que seja concluído 
o processo licitatório ou efetivada a 
renovação do contrato com a atual 
permissionária...”. Não emerge nestes 
esclarecimentos, qualquer menção a 

forma de remuneração empregada 
neste procedimento provisório.

É o Relatório.

A título de preâmbulo 
desta manifestação de 

voto, devo informar que no mínimo 
04 (quatro) estranhas situações 
se conformam desde o início da 
tramitação deste Administrativo em 
sabendo;

Seu próprio pioneiro objetivo 
que sugere uma simples ação de 
rerrati f icação com automática 
renovação contratual, de acordo 
inclusive com a interpretativa 
manifestação do representante do 
permissionário.

A montagem de tendas (normal-
mente três unidades) com a clara 
determinação de acréscimo de área 
em momentos de pique de demanda, 
formaturas, confraternizações de final 
de ano, meses do verão etc. origina-
riamente requerida para apenas uma 
unidade com justificativa e sugestão 
de realização de eventos extras, pe-
quenos shows, desfiles de moda etc; 
que são contraditas por denúncias da 
população e em verificação in loco 
por esta Corte, inexistindo a situação 
quando da presença da fiscalização da 
Jurisdicionada.

Cabe aqui comentar que a lentidão 
no trâmite do processo licitatório 
impede que haja um saudável rodízio 
de permissionários, causando como 
conseqüência a criação de verdadeiras 
Capitanias Hereditárias como o que 
ocorre, por exemplo, há décadas em 
parte da orla da Lagoa Rodrigues de 
Freitas.

Esta seria a terceira situação, o 
motivo da não realização de imediato 
do saudável  e  imprescindível 
procedimento licitatório, promovido 
previamente ao término do período 
acordado, que no caso ocorreu em 
agosto último. No caso, a permissão 
de uso continua e se arrastar com 
cobranças provisórias.

Cobranças, com fulcro no Decreto 
nº 22.780/2003 (percentual sobre o 

VOTO
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faturamento bruto mensal), seria meu 
quarto questionamento, haja vista 
que a mesma, apesar de amplamente 
desaconselhada pela Controladoria 
Geral do Município por não fidedigna, 
é insistentemente utilizada pela 
Jurisdicionada. A sabedoria popular 
aqui emerge na máxima de que qual 
comerciante admite estar próspero 
e com altos faturamentos que as 
aparências claramente indicam?

Estes são os motivos pelos quais 
voto pela manutenção da instrução 
de diligência no intento de que a 
Jurisdicionada, de forma que espero 
definitiva, proceda:

•Imediata realização de proce-
dimento licitatório haja vista que a 
tramitação do processo indicado para 
tal ainda não se configura, sob pena 
de apuração de responsabilidades pelo 
descumprimento das normas estabele-

cidas na Lei nº 8666/93;
•Fiscalização efetiva, especial-

mente nas épocas de pique de deman-
da com periodicidade intensa a fim de 
evitar monta e desmonta semelhante 
ao comércio ambulante;

•Cobrança segundo indicação da 
Controladoria Geral do Município, 
mais confiável, e não mais por 
estimativas evasivas sem qualquer 
controle.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O investimento em cultura 
pode ser um fator importante na 
dinamização de áreas  correlatas, 
proporcionando um aumento de 
arrecadação fiscal.

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo nº 40/000.696/2008
Sessão Plenária de 05.03.2008

Concessão de uso e fruição 
para gestão da “Cidade da 
Música” – SMF

dos serviços, o que pode dificultar 
a formulação de propostas  mais 
precisas pelos licitantes. Ressalte-se 
que este padrão é exigido não só para 
a atividade principal, mas também 
para as atividades acessórias, como 
estacionamento, cinemas, livrarias, 
lojas, etc, conforme disposto na 
Cláusula Quarta, “b”, da Minuta do 
Termo de Concessão de Uso;

2 - não ficou claro, no subitem 
5.6 do edital, se o Projeto Básico 
mencionado é o Termo de Referência 
do próprio Edital de Concessão ou 
o Projeto Básico elaborado para a 
licitação da obra de construção da 
Cidade da Música;

3 - a comprovação de capital social 
mínimo e o percentual de garantia 
de execução contratual (subitem 
6.1.B.2 e Cláusula Décima Terceira 
do Termo de Concessão de uso) foram 
fixados com base no valor mínimo de 
outorga, de R$ 97.000,00 (noventa 
e sete mil reais). Assim sendo, a 
licitante deverá comprovar um capital 
social de apenas R$ 4.850,00 (quatro 
mil oitocentos e cinqüenta reais) 

e apresentar garantia de somente  
R$ 1.940,00 (hum mil novecentos e 
quarenta reais). Considerando o vulto 
do empreendimento em questão, muito 
embora tais exigências não estejam 
contrárias aos dispositivos legais 
pertinentes, elas não cumprem o seu 
intento de preservar a Administração 
de uma eventual inexecução do 
contrato por incapacidade financeira 
da futura concessionária. Neste 
sentido, devem estes dispositivos 
editalícios serem reavaliados. No 
caso de modificação destes itens, a 
jurisdicionada poderá rever também 
as condições previstas no subitem 
5.5, “c”, do edital, o qual, apesar da 
permissão contida no art.33, III, da Lei 
nº 8.666/93, não admite a soma dos 
quantitativos econômico-financeiros 
aos consorciados, na proporção de 
sua participação no consórcio;

4 - a Administração não esta-
beleceu, nos subitens 6.1.C.3.a e 
6.1.C.3.e, se deseja ver comprovada 
a regularidade fiscal do domicílio 
ou sede do licitante, o que deverá 
fazê-lo como forma de preservar os 
Princípios do Julgamento Objetivo e 
da Vinculação ao Instrumento Con-
vocatório (art. 3º da Lei nº 8.666/93). 
Ressalte-se que a minuta padrão para 
editais de concorrência, instituída 
pelo Decreto nº 23.814/2003, estabe-
lece que a comprovação é referente 
às fazendas públicas do domicílio 
do licitante. Os editais de licitação 
relativos à concessão deverão obser-
var, segundo o art. 6º do Decreto nº 
21.351/2002, no que couber, o termo 
das minutas - padrão aprovadas pela 

Submete-se à análise deste 
Tribunal de Contas, o Edital de 
Concorrência Pública nº 01/2008, 
da Secretaria Municipal de Fazenda, 
cujo objeto é a Concessão de Uso e 
Fruição, com encargos, para gestão 
da “Cidade da Música”, localizada no 
Trevo das Palmeiras, Barra da Tijuca, 
pelo prazo improrrogável de 25 (vinte 
e cinco) anos.

Da análise da documentação 
inserida, a 7ª IGE, destaca que:

1 - no item 2 do edital, assim 
como em diversos outros itens do 
próprio edital, do Termo de Referência 
(Anexo I) e da Minuta do Termo 
de Concessão (Anexo III) é feita  
menção a obrigatoriedade de padrão 
internacional, entretanto não consta 
do edital quais os parâmetros a serem 
observados de modo a se atingir este 
padrão internacional na execução 
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Procuradoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro;

5 - a Administração deverá motivar 
cada uma das exigências fixadas no 
subitem 6.1.D (Documentação relativa 
à Qualificação Técnica), escoimando 
das mesmas as limitações de tempo 
e de época, considerando a vedação 
contida no § 5º do art. 30 da Lei nº 
8.666/93. Além disso, deve esclarecer a 
este tribunal em qual estudo se baseou 
a fixação das exigências mínimas e 
quais as orquestras existentes que 
possuem os requisitos exigidos;

6 - o subitem 9.1 determina que 
o prazo da concessão será de 25 
(vinte e cinco) anos improrrogáveis a 
contar de 31 de julho de 2008. Nesse 
mesmo sentido, a Cláusula Segunda 
da Minuta do Termo de Concessão de 
Uso estabelece que a transmissão de 
posse do imóvel à concessionária se 
dará nesta data. Ocorre que, de acordo 
com informações constantes do item 
2.4 do Termo de Referência, ainda 
faltam ser executados 10% (dez por 
cento) da segunda fase das obras, 65% 
(sessenta e cinco por cento) da terceira 
fase, 100% (cem por cento) da quinta 
fase (no valor total aproximado de  
R$ 147.987.940,40 – ainda não 
iniciada) e 100% (cem por cento) da 
sexta fase (no valor total aproximado de  
R$ 5.260.954,45 – que sequer foi 
licitada). Ressalte-se que o prazo 
inicialmente previsto para a segunda 
fase era de 120 (cento e vinte) dias 
(iniciada em maio de 2004 e ainda 
não concluída). Considerando que o 
andamento das obras públicas depende 
de diversos fatores que muitas vezes 
tornam-se empecilhos à sua conclusão 
no prazo, resta questionar não só 
se a data estabelecida é viável, mas 
também se a pré-definição de uma 
data é condizente com o interesse 
público. Isto porque qualquer atraso 
na conclusão das obras implicará num 
menor prazo de uso do prédio pela 
futura concessionária, afetando a sua 
estimativa de prazo de recuperação do 
investimento, o que poderá acarretar 
possíveis pedidos de indenização ao 
Município;

7 -  a redação do subitem 10.8 deve 
ser harmonizada com o disposto no 
art. 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93;

8 - de acordo com o informado às 
fls.101 do p.a, o prazo de concessão 
se baseou no estudo de viabilidade 
elaborado pela Ernst & Young. 
Entretanto, na cópia do estudo 
remetido não localizamos os fatores 
que determinaram a definição do 
prazo de 25 (vinte e cinco) anos 
improrrogáveis;

9 - o art.39 da Lei nº 8.666/93 
determina que, o processo licitatório 
seja precedido da realização de 
audiência pública, sempre que o valor 
estimado para uma licitação superar 
a importância de R$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de reais).

Sem dúvida a disposição contida no 
citado dispositivo legal busca assegurar 
a transparência e o amplo debate nos 
atos do Poder Público relacionados a 
obras e serviços de grande vulto.

Segundo dados contidos no Termo 
de Referência, o equipamento público 
objeto desta licitação custará ao Erário 
aproximadamente R$445.000.000,00 
(quatrocentos e quarenta e cinco 
milhões de reais).

O estudo de viabilidade apresentado 
à capa de documentos demonstra que 
as receitas brutas, para todo prazo da 
concessão, vão de R$ 207.000.000,00 
(duzentos e sete milhões de reais) a  
R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta 
milhões de reais), enquanto que as 
despesas a serem suportadas pela 
futura concessionária estão estimadas 
entre R$ 375.000.000,00 (trezentos e 
setenta e cinco milhões de reais) e  
R$ 604.000.000,00 (seiscentos e quatro 
milhões de reais), aproximadamente, 
dependendo do cenário considerado.

Sendo assim, verifica-se que sob 
qualquer ponto de vista os valores 
envolvidos no certame em análise 
superam o limite estabelecido no 
retromencionado dispositivo legal;

10 - no subitem 3.2 do Edital 
consta a informação de que o valor 
da outorga foi obtido a partir do 
estudo de viabilidade econômica 
do empreendimento elaborado pela 

empresa Ernst & Young. No entanto, 
não foram encaminhadas as fls. 61/63 
do processo administrativo, citado 
pela Assessoria Econômica  como 
parte integrante do Estudo;

11 - que os elementos do estudo 
elaborado pela Ernst & Young, 
utilizados para a fixação do valor da 
outorga, remetidos a este Tribunal 
de Contas, apresentam dados apenas 
conclusivos, não sendo possível avaliar 
as premissas, parâmetros e origens dos 
valores e cenários apresentados. 

A 7ª IGE identificou, imperfeições 
no Edital que não comprometem o 
entendimento de suas disposições, não 
afetam a formulação das propostas, 
nem a legalidade do certame. As 
mesmas são relacionadas a seguir para 
ciência e providências:

I – no subitem 5.5.(b) houve 
remissão equivocada a alínea (f), 
sendo correto alínea (e);

II – na Cláusula Quinta, “c”, 
da Minuta do Termo de Concessão 
de Uso, faltou mencionar que os 
equipamentos aqui referidos estão 
descritos no item 2.3.6 do Termo de 
Referência (Anexo I).

O Corpo Instrutivo e a Procura-
doria Especial, diante do assinalado, 
manifestam-se pela baixa dos autos 
em diligência, a fim de que a jurisdi-
cionada justifique e/ou regularize o 
apontado nos itens 01 a 09, bem como 
remeta a documentação mencionada 
nos itens 10 e 11. Sugerindo, ainda, 
recomendação para que a jurisdicio-
nada observe, para ciência e provi-
dências, o assinalado nos itens I e II 
deste relatório.            

       
É o Relatório.

VOTO  Em primeiro lugar, há 
de ressaltar, que co-

mungo com a idéia de que o investi-
mento em cultura pode: ser promotor 
de educação e inclusão social; estimu-
lar à criatividade e a inovação; gerar 
renda e emprego; ser um fator impor-
tante na dinamização de áreas corre-
latas e/ou complementares, proporcio-
nando, em última análise, um aumen-
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to de arrecadação fiscal.
Sendo assim, acredito que a Cidade 

da Musica representa um marco 
cultural não só para a Barra da Tijuca e 
bairros adjacentes, como também, para 
toda Cidade do Rio de Janeiro.

Em segundo lugar, gostaria de 

enaltecer a minudência dos técnicos 
da 7ª IGE na elaboração da instrução 
do presente processo.

Acrescendo, solicitação de cópia de 
inteiro teor do processo administrativo 
nº 04/001.797/2007 à proposição 
formulada pela 7ª IGE, voto pela baixa 

dos autos em diligência, acordemente 
com os pareceres exarados pelo 
Corpo Instrutivo e pela Procuradoria 
Especial, para que a Jurisdicionada 
atenda o requerido pela 7ª IGE, 
sem prejuízo da observância da 
recomendação sugerida. 

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 05/005.159/2004
Sessão Plenária de 04.03.2009 

As a l terações  no  Sis tema 
Previdenciário, fruto da promulgação 
de inúmeras Emendas Constitucionais, 
sempre tiveram como finalidade 
ceifar direitos dos servidores, sob o 
velho manto de redução do déficit 
orçamentário-financeiro. 

Submete-se a exame deste Tribunal 
de Contas a legalidade dos atos de 
aposentadoria e fixação de proventos 
do ex-servidor LIGIA MONTEIRO 
RAYMUNDO, Trabalhador, matrícula 
n º  1 5 / 0 9 2 . 1 1 9 - 7  d o  Q u a d r o 
Permanente. 

Retornam os autos de diligência 
determinada por este Tribunal de 
Contas, nos termos do voto por mim 
proferido, que determinou a prestação 
de esclarecimentos pela jurisdicionada 
acerca do cálculo dos proventos de 
aposentadoria ora sob exame, o qual 
não observara os critérios estabelecidos 
pelo § 3º, artigo 40, da Constituição da 
República, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, 
bem como pelo artigo 1º da Lei Federal 
nº 10.887/2004.

A SCE, em breve relatório, informa 
que, o Secretário Municipal de 
Administração encaminhou os autos à 

Procuradoria Administrativa, em vista 
do pronunciamento da Coordenadoria 
Geral de Recursos Humanos, que 
afirmou que a fixação dos proventos 
em tela se deu à luz das regras 
estabelecidas nesta municipalidade, 
por meio do Decreto Municipal nº 
23.844/2003, o qual afastara os efeitos 
estatuídos pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003, com o fim de fixar como 
base de cálculo dos proventos de 
aposentadoria da ora interessada sua 
última remuneração em atividade.

A Procuradoria Administrativa, 
em manifestação de fls. 25/29 – após 
expressar o entendimento de que o 
ato de fixação de proventos sob exame 
deveria ser retificado, em face de sua 
inadequação frente aos critérios de 
cálculo estabelecidos pela Lei Federal 
nº 10.887/2004, norma previdenciária 
de caráter geral – encaminhou os autos 
ao Órgão Central do Sistema Jurídico, 
em face da relevância do tema no 
âmbito do funcionalismo municipal.

A Procuradoria de Pessoal, à luz 
do Parecer nº PG/PPE/005/2006/
ANB, com o visto concordante do 
seu Procurador-Chefe,  opinou pela 
inconstitucionalidade formal e material 
do Decreto Municipal nº 23.844/2003, 

em face de sua impropriedade formal, 
por regulamentar matéria reservada 
à lei pela Constituição Federal, bem 
como em face de sua incompatibilidade 
material, por apartar a municipalidade 
dos critérios de cálculo de proventos 
de aposentadoria impostos por norma 
previdenciária de caráter geral editada 
pela União, de observância obrigatória 
pelos entes federativos.

Por fim, o Procurador Geral do 
Município do Rio de Janeiro, em 
apertada síntese, pronunciou-se 
desfavoravelmente ao entendimento 
exarado no parecer sobredito, negando-
lhe aprovação, sob a alegação de que 
a fixação de proventos prevista no 
artigo 40, §§ 3º e 17, da Constituição 
Federal, não possuiria natureza 
jurídica previdenciária, constituindo-
se em despesa de pessoal, razão 
pela qual afirmou que a Lei Federal 
nº 10.887/2004 não se aplicaria aos 
demais entes federativos e, em via de 
conseqüência, o Decreto Municipal nº 
23.844/2003 estaria em consonância 
com a Constituição Federal.

Após este breve relatório, passa 
a opinar que o objeto central da 
diligência original determinada por 
esta Corte de Contas consiste em 
se aferir à razão pela qual o cálculo 
dos proventos de aposentadoria do 
servidor em epígrafe não se deu 
em conformidade com os novos 
critérios estatuídos para tal fim pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, 
regulamentada pela Lei Federal nº 
10.887/2004.

Tal premissa há de ser fixada 
por conta de que a decisão proferida 
por este Tribunal, que determinou 
à jurisdicionada que prestasse 
esclarecimentos quanto ao critério 
de cálculo adotado para a fixação 

Aposentadoria e Fixação 
de Proventos
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dos proventos em tela, já aludira 
quanto ao caráter compulsório das 
disposições normativas sobrevindas 
da Emenda Constitucional nº 41/2003 
e da Lei Federal nº 10.887/2004, que 
dera eficácia àquela no que tange aos 
aspectos próprios a que estas foram 
delegadas.

Com todas as vênias de estilo, tal 
prática não merece prosperar nesta 
municipalidade.

A densa e vasta argumentação 
jurídica, acompanhada das lições 
doutrinárias e da jurisprudência 
aplicável à espécie, trazidas a estes 
autos por meio do parecer PG/
PPE/005/2006/ANB e de seu visto 
concordante (fls. 31/54) - aos quais ora 
permitimo-nos alinhar integralmente 
– bem revela a ilegalidade  do 
ato de fixação de proventos em 
exame, à vista, especialmente, da 
inconstitucionalidade que permeia o 
Decreto nº 24.844/2003, em face das 
razões aduzidas pela Procuradoria de 
Pessoal.

Isto porque não há como deixar 
de se reconhecer a impossibilidade 
de o ente federativo municipal – ou 
qualquer outro – negar vigência à norma 
constitucionalmente estabelecida no 
exercício da competência concorrente 
prevista no inciso XII do artigo 24 da 
Constituição Federal que em seu § 1º, 
conferiu à União a competência para 
produzir norma geral compulsória, 
retratada pela edição da Lei Federal 
nº  10 .887 /2004 ,  de  na tureza 
indubitavelmente previdenciária. 

Tal fato, por si só, já seria o bastante 
pra fulminar a validade da norma 
municipal que lastreou o ato de 
fixação de proventos da aposentadoria 
em apreço e via de consequência, 
inquiná-lo de ilegal e inconstitucional.  
Por este motivo, os argumentos em 
sentido contrário trazidos à cola pelo 
Excelentíssimo Procurador Geral desta 
Urbe, data máxima vênia, falecem de 
fundamentação mínima que possibilite 
a sobrevivência da aludida regra 
municipal por um minuto sequer no 
mundo jurídico.

Portanto, afigura-se imperativa 

a aplicação dos critérios de cálculo 
estabelecidos no artigo 1º da Lei Federal 
nº 10.887/2004, que regulamentou o § 
3º do artigo 40 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, para fins de 
fixação de proventos de aposentadoria 
da servidora ora interessada. Regra 
local que daqueles dispositivos se 
distancie definitivamente não merece 
cumprimento.

A exatidão do ato concessório 
da aposentadoria em exame, com 
espeque no artigo 40, § 1º, inciso 
III, alínea “b” da Constituição da 
República – plenamente compatível 
com a situação fática delineada nestes 
autos – não se estendeu ao ato de 
fixação dos respectivos proventos, 
cuja metodologia de cálculo prevista 
no § 3º do mesmo artigo (regulada pelo 
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004) 
revelou-se ignorada.

O cálculo dos proventos da 
aposentadoria em apreço com base 
na última remuneração da servidora, 
em vista do que dispôs o Decreto 
Municipal nº 23.844/2003 e, ao 
contrário do que dispõe a Lei Federal 
regente da matéria, com ela não se 
harmoniza, revelando-se, pois, ilegal 
e inconstitucional o ato de fixação 
assim editado.

Assim, parece possível afirmar 
que os atos de fixação de proventos 
de aposentadoria dos servidores 
ocupantes de cargo efetivo do Poder 
Executivo Municipal nº 23.844/2003, 
são inconstitucionais e ilegais, em 
face do que dispõe o § 3º, artigo 40, 
da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 1º da Lei Federal nº 
10.887/2004.

Sem prejuízo do que restou exposto, 
não seria demais lembrar que, em sede 
de controle de constitucionalidade 
difuso e incidental, o Supremo 
Tribunal Federal tem reconhecido a 
competência do Tribunal de Contas 
da União para, no exercício de sua 
missão constitucional, apreciar a 
constitucionalidade de leis e de 
atos do Poder Público submetidos à 
sua fiscalização.  É o que consta do 

Enunciado da Súmula STF nº 347, a 
seguir transcrita:

“O Tribunal de Contas, no exercício 
de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos 
do Poder Público”.

Contudo, importa dizer que, 
conforme a doutrina dominante, a 
apreciação da constitucionalidade 
de leis e de atos do Poder Público 
pelos Tribunais de Contas não se 
traduz na capacidade de tais órgãos 
determinarem a retirada da norma do 
ordenamento jurídico, mas tão somente 
reduzirem sua eficácia pela aplicação 
da sobrenorma constitucional.

Neste ponto, convém destacar 
q u e  e v e n t u a l  a p r e c i a ç ã o  d a 
inconstitucionalidade do referido 
decreto pelo Plenário desta Corte de 
Contas se revela como matéria de 
tratamento processual especial em 
seu âmbito, tornando imprescindível 
o voto de qualidade de seu Exmo. 
Conselheiro Presidente, nos termos do 
artigo 22 do Regimento Interno deste 
Tribunal, inciso XVI, alínea “b”.

Ademais, configurada a ilegalidade 
do ato de fixação de proventos em 
exame, há de se ter em conta que, 
embora espécie de ato sujeita a registro 
neste Tribunal de Contas Municipal, 
a apreciação de sua legalidade é 
condição indispensável, o que nos 
faz parecer presente a incidência do 
artigo 33, § 1º, incisos I a III, da Lei 
Municipal nº 289/81, denominada Lei 
Orgânica do TCMRJ, com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 
82/2007, a seguir transcrito: 

“Art. 33 – Verificada a ilegalidade 
de ato ou contrato, o Tribunal, na 
forma do Regimento Interno, e quando 
for o caso, assinará prazo para que 
o responsável adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da 
lei, fazendo indicação expressa dos 
dispositivos a serem observados.

§ 1º - No caso de ato administrativo, 
o Tribunal, se não atendido:

I – sustará a execução do ato 
impugnado;

II – comunicará a decisão à Câmara 
Municipal; e
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III – poderá aplicar ao responsável a 
multa prevista na Lei nº 3.714/2003.”

Assim, o ato de fixação de 
proventos em apreço atrai, nos exatos 
termos normativos supratranscritos 
e, sobretudo, no exercício de suas 
atribuições constitucionais, a atuação 
corretiva desta Corte de Contas, a fim 
de que se possa remediar a atuação 
administrativa, com o fito de alinhá-la 
à ordem jurídica vigente.

Cumpre destacar que a controvérsia 
central destes autos deu causa à 
autorização de sobrestamento, nesta 
unidade técnica de, até a presente 
data, 1.428 (mil, quatrocentos e vinte 
e oito) processos de aposentadoria, 
cujo objeto se revela conexo ao ora 
em exame, razão pela qual a decisão 
final que aqui vier a ser proferida 
vincular-lhes-á na mesma extensão, 
consubstanciando-se a mesma em 
leading case.

Opina, em conclusão para:
1) Ratificar integralmente as 

conclusões (i) a (vi) exaradas no Parecer 
PG/PPE/005/2006/ANB (fls. 51/52) 
pelos seus próprios fundamentos;

2) Sugerir a baixa dos autos em 
nova diligência, para, com fundamento 
no artigo 71, IX, da Constituição 
da República,  s imetr icamente 
reproduzida pelo inciso X, artigo 
88, da Lei Orgânica desse município 
e, especialmente, em vista do que 
consta do artigo 33, da Lei Municipal 
nº 289/81, com a redação que lhe 
deu a Lei Municipal Complementar 
nº 82/2007, que seja recomendada 
à jurisdicionada, em prazo a ser 
fixado por esta Corte (sessenta dias, 
conforme artigo 9º da Deliberação 
nº 149/2002 combinado com artigo 
136 do Regimento Interno desta 
Corte), a retificação do ato de fixação 
de proventos de aposentadoria da 
servidora em epígrafe, aplicando-lhe os 
critérios expressamente determinados 
pelo artigo 1º da Lei Federal nº 
10.887/2004 e seus parágrafos;

3) Alertar o Chefe do Poder 
Executivo Municipal acerca das 
consequências jurídicas – em caso 
de não atendimento à determinação 

supra – expressamente previstas nos 
incisos I a III, do § 1º do artigo 33, da 
Lei Municipal nº 289/81;

4 )  I n f o r m a r  q u e  e v e n t u a l 
apreciação da inconstitucionalidade 
do Decreto Municipal nº 23.844/2003 
pelo Plenário desta Corte de Contas 
possui  t ra tamento processual 
especial, em vista da necessidade 
de seu Excelentíssimo Conselheiro-
Presidente proferir voto de qualidade 
no respectivo processo, nos termos 
da alínea “b”, XVI, do artigo 22 do 
Regimento Interno deste Tribunal;

5) Participar que os efeitos da 
decisão final que vier a ser proferida 
nestes autos atingirão um quantitativo 
atual de 1.428 (mil, quatrocentos e vinte 
e oito) processos de aposentadoria, os 
quais se encontram devidamente 
sobrestados na 5ª IGE/SCE, face à 
conexão de objetos.

O Sr. Secretário-Geral passa, após 
breve síntese dos fatos, passa ao 
enfrentamento do tema, cujas linhas 
transcrevemos a seguir: “(...) Por 
seu inexcedível conteúdo didático, 
reproduziremos o resumo apresentado 
– de toda a questão posta em análise – 
no Parecer PG/PPE/005/2006/ANB, da 
lavra cuidadosa do ilustre Procurador 
ALEXANDRE NERY BRANDÃO: 

(i) o § 4º do artigo 40, impõe 
aos entes federativos a observância 
obrigatória dos requisitos estabelecidos 
na Constituição Federal para a 
concessão da aposentadoria;

(ii) As normas constantes dos §§ 
3º e 17 do artigo 40 da Constituição 
Federal, que estabelecem critérios 
para a fixação dos proventos de 
aposentadoria de servidores públicos, 
impõem-se compulsoriamente à 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios;

(iii) O Decreto nº 23.844/2003 
padece de inconstitucionalidade 
formal e material;

( iv )  O ar t igo  1º  da  Lei  nº 
10.887/2004 classifica-se como norma 
geral de aplicação, presumindo-se a 
sua constitucionalidade;

(v) O Município é obrigado a 
observar os §§ 3º e 17 do artigo 40 da 

Constituição Federal assim como o 
artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 e

(vi) O ato de fixação dos proventos 
de aposentadoria da servidora 
interessada deve ser revisto, em ordem 
a atender as prescrições constantes dos 
§§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição 
Federal, bem como o artigo 1º da Lei 
nº 10.887/2004”.

Conquanto adira a tese acima 
esboçada, em razão da precisão e clareza 
da construção exegética engendrada, 
compreendemos a posição do Titular 
do Órgão Jurídico Central de sustentar 
o ato guerreado, vislumbrando uma 
possível semelhança com a atuação 
do Exmo. Sr. Advogado Geral da 
União, quando, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e declaratória 
de constitucionalidade, propostas 
perante o Supremo Tribunal Federal, 
tem por dever defender o ato ou texto 
impugnado, nos termos do § 3º do 
artigo 103 da Constituição Federal.

A s  a l t e r a ç õ e s  n o  S i s t e m a 
Previdenciário, fruto da promulgação 
de inúmeras Emendas Constitucionais, 
sempre tiveram como finalidade 
ceifar direitos dos servidores, sob o 
velho manto de redução do déficit 
orçamentário-financeiro.

Com a aplicação da Emenda 
Constitucional nº 41/03 dar-se-á 
continuidade ao quadro de ablação 
de suas conquistas, vez que a 
implementação da propalada “média 
aritmética das maiores remunerações”, 
resultará, salvo raríssimas exceções, 
na redução dos proventos dos 
funcionários públicos que dedicaram 
grandes partes das suas vidas em prol 
do desenvolvimento da cidade.

Tal fato, evidentemente, não passou 
despercebido por mim, que, em artigo 
intitulado “Uma reflexão sobre os 
destinos da Previdência Pública”, após 
destacar a grande pressão da “mídia”, 
asseverei:

“Apelam para  o  “dever  de 
solidariedade entre as gerações” e 
insinuam, de forma subliminar – mas 
torpe – que os servidores públicos 
seriam a causa exclusiva do problema, 
inegavelmente existente, não só no 
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Brasil, mas no mundo inteiro, dada a 
longevidade crescente na população, 
pelo “crime”, segundo a imprensa 
facciosa, de passarem à inatividade 
com proventos iguais ao último salário, 
não se lhes aplicando o chamado “fator 
previdenciário”, concebido para os 
inativos da área privada (...)

Nada mais se fala – não interessa 
aos setores da mídia – sobre a 
inadimplência, décadas a fio, dos 
Governos contribuintes da Previdência 
Social (a contribuição era tripartite, 
lembram-se: governo, empregadores 
e empregados? nem sobre a base 
atuarial destroçada da instituição 
em vista das decisões políticas bem 
intencionadas, mas desastrosas sob 
o ponto de vista financeiro (exemplo: 
a súbita incorporação ao sistema 
de milhões de ruralistas que jamais 
contribuíram com um centavo que 
seja para as benesses que lhe foram 
concedidas), e, muito menos, sobre 
as fraudes gigantescas perpetradas 
contra o patrimônio da Previdência, 
ilícito urdido por absoluta falta de 
fiscalização do Governo Federal.

Diante disso, fica a pergunta: 
qual a culpa do funcionário público, 
que ingressou regularmente numa 
carreira, permaneceu durante dezenas 
de anos em atividade, percebeu 
padrões de vencimentos fixados 
em lei, tendo sofrido o desconto 
compulsório, durante todo o período, 
da contribuição incidente sobre o valor 
global da remuneração, pelo acúmulo 
de fraudes, desmandos e “politiquices” 
que desde sempre corroem as 
instituições previdenciárias?”

Nada obstante, e embora as novas 
regras devam ser – lamentavelmente 
– aplicadas aos entes federados, 
algumas ponderações precisam ser 
oferecidas em face das decisões do 
Supremo Tribunal Federal acerca desta 
competência específica das Cortes de 
Contas.

O primeiro ponto relevante a se 
destacar é que quando o Tribunal de 
Contas aprecia, para fins de registro, 
a legalidade dos atos de concessão 
de aposentadoria e de fixação de 

proventos, não está, em princípio, 
jungido a um processo contraditório 
ou contestatório.

Isto porquanto a relação jurídica, 
neste instante, encontra-se circunscrita 
à Corte de Fiscalização e a Pública 
Administração.

Confira-se, sobre este aspecto 
particular, a notável lição do eminente 
Ministro Carlos Ayres Britto, proferida 
a julgar o Mandado de Segurança nº 
25.116/DF, manejado contra acórdão 
do Tribunal de Contas da União 
denegatório do registro:

(…) o Tribunal de Contas, ao 
apreciar a legalidade de um ato 
concessivo de pensão, aposentadoria 
ou reforma, não precisa ouvir a parte 
diretamente interessada, porque 
a relação jurídica imediatamente 
travada, nesse momento, é entre o 
Tribunal de Contas e a Administração 
Pública.  Relação tipicamente endo-
administrativa, portanto.  Num 
segundo momento, porém, com o 
julgamento da legalidade daquele 
primeiro ato administrativo de 
concessão da aposentadoria, reforma 
ou pensão, aí o que se tem já é o 
perfazimento do ato jurídico complexo 
que os três institutos consistem” 
(grifamos).

Na Sessão Plenária de 30 de 
maio de 2007, em face da reiteradas 
decisões daquele Sodalício, foi editada 
a Súmula Vinculante nº 3, com o 
seguinte teor:

“Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anulação ou 
revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação de legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão.” (grifamos)

O enunciado conduz invariavel-
mente o intérprete ao entendimento 
de que somente após a apreciação 
do referido ato inicial pelo Tribunal 
de Contas, incidiria a necessidade 
de facultar ao interessado o exercício 
do direito ao contraditório e à ampla 
defesa.

No entanto, a Suprema Corte vem 
aperfeiçoando este posicionamento, 
acrescendo o fator temporal à análise 
primeira dos atos de inativação.

O referido Ministro Carlos Ayres 
Britto, ao apreciar o mencionado writ, 
havia assentado sua preocupação com o 
lapso transcorrido entre a manifestação 
dos dois órgãos responsáveis pela 
emissão das vontades parciais:

“Todavia, impressiona-me o fato 
de a recusa do registro da inatividade 
ocorrer depois de passados quase 
seis anos de sua unilateral concessão 
administrativa. Fato que está a exigir, 
penso, uma análise jurídica.  É que, no 
caso, o gozo da aposentadoria, por um 
lapso prolongado de tempo confere um 
tônus de estabilidade ao ato sindicado 
pelo TCU, ensejando questionamento 
acerca da incidência dos princípios 
da segurança jurídica e da lealdade 
(que outros designam por proteção 
da confiança dos administrados).” 
(grifamos)

Mais recentemente, o Colégio 
da Casa Maior da Justiça Brasileira 
agregou à orientação sumular, quando 
da instauração da relação inaugural, 
o elemento temporal, garantindo 
a participação do interessado caso 
perpassado um lustro entre a edição 
do ato de concessão e a homologação 
pela Corte de Contas.

O entendimento, firmado no 
Mandado de Segurança supracitado, 
acolheu integralmente a tese do 
multicitado Ministro, restado o 
acórdão assim ementado, na parte 
que de perto interessa:

“3. A inércia da Corte de Contas, por 
sete anos, consolidou de forma positiva 
a expectativa da viúva, no tocante ao 
recebimento da verba de caráter 
alimentar. Este aspecto atemporal 
diz intimamente com o princípio da 
segurança jurídica, projeção objetiva 
do princípio da dignidade da pessoa 
humana e elemento conceitual do 
Estado de Direito.

4. O prazo de cinco anos é de 
ser aplicado aos processos de contas 
que tenham por objeto o exame de 
legalidade dos atos concessivos de 
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aposentadorias, reformas e pensões.  
Transcorrido in albis o interregno 
qüinqüenal, é de se convocar os 
particulares para participar do 
processo de seu interesse, a fim 
de desfrutar das garantias do 
contraditório e da ampla defesa 
(inciso LV do artigo 5º).”  (Grifamos)

Portanto, esta Corte de Contas 
ao examinar os mais de 1.428 (mil, 
quatrocentos e vinte e oito) processos 
de aposentadoria, deverá observar 
atentamente o aspecto temporal, 
a fim de resguardar os princípios 
constitucionais da segurança jurídica 
e da dignidade da pessoa humana.

O segundo aspecto relevante a 
ser abordado consiste nos limites 
das decisões que pretendem rechaçar 
o registro dos atos concessivos das 
aposentadorias proferidas pelos 
Tribunais de Contas.

Av e r b e - s e ,  d e  p l a n o ,  q u e 
acordamos com proposta da unidade 
de fiscalização de sugerir a nova 
baixa dos autos em diligência, ante o 
convencimento da necessidade de ser 
retificado o ato de fixação de proventos 
da ex-servidora.

[A medida encontra-se  em 
consonância com a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, mais 
precisamente com o julgamento do 
mandamus nº 21.466/DF – tirante a 
posição minoritária do capitaneada 
pelo eminente Ministro MOREIRA 
ALVES – merecendo destaque o 
fragmento colhido da ementa do aresto 
proferido pelo ilustre Ministro-Relator 
CELSO DE MELLO:

“Constatada a ocorrência de vício 
de legalidade no ato concessivo 
da aposentadoria, torna-se lícito 
ao Tribunal de Contas da União – 
especialmente ante a ampliação do 
espaço institucional de sua atuação 
fiscalizadora – recomendar ao órgão 
ou entidade competente que adote 
as medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, evitando, desse 
modo, a medida radical da recusa de 
registro”.  (grifamos)

No corpo do acórdão, pode-se 
extrair a seguinte passagem, de 

especial relevância: 
“Disso decorre, portanto, a plena 

legitimidade, no caso em exame, 
do comportamento do Tribunal de 
Contas da União, que, em momento 
algum, extrapolou os limites de sua 
competência de verificação, eis que 
– tal como pôde salientar o eminente 
Ministro IVAN LUZ (RDA 183/243) 
– “as diligências determinadas pelo 
Tribunal, com o fim de corrigir 
atos concessivos ilegais, geradores 
de despesas igualmente ilegais, 
constituem decisões corretivas, etapas 
decisórias que preparam a decisão 
final sobre seu registro”.

“Enquanto meio destinado a tornar 
efetivo o princípio da legalidade, a 
diligência sugerida pelo Tribunal 
de Contas da União reveste-se de 
caráter instrumental em relação ao 
desempenho, desta Corte, de sua 
atribuição ao pronunciar-se sobre a 
validade jurídica do ato concessivo da 
aposentadoria”. (grifamos)

De  ou t r a  banda ,  devemos 
consignar, ainda que a autoridade 
responsável pela emissão do ato pode 
discordar do entendimento desta 
Corte de Contas, quando caberá a este 
Órgão de Controle Externo, em não 
sendo implementadas as medidas, 
pronunciar-se definitivamente sobre o 
registro ou não do ato de inativação.

Este aspecto especial não passou 
despercebido pelo eminente Relator 
do colacionado writ, como se vê da 
transcrição do seguinte excerto do 
seu voto:

“Se, no entanto, o órgão de que 
proveio o ato juridicamente viciado, 
agindo nos limites de sua esfera 
de atribuições, recusar-se a dar 
execução à diligência recomendada 
pelo Tribunal de Contas da União – 
reafirmando, desse modo, o seu quanto 
à plena legalidade da concessão da 
aposentadoria – ensejar-se-á à Corte 
de Contas, então, o exercício de sua 
competência constitucional, cabendo-
lhe ordenar, ou não, o registro do ato 
de inativação”.  (Grifamos)

Assim, acompanhamos, com 
amparo na jurisprudência do Excelso 

Pretório, a sugestão da baixa dos autos 
em diligência, a fim de que seja sanada 
a imperfeição do ato fustigado.

O terceiro ponto a merecer atenção 
é o relativo à proposta de “alertar o 
Chefe do Poder Executivo” acerca das 
“conseqüências jurídicas” – em caso 
de não atendimento à determinação 
supra – expressamente previstas nos 
incisos I a III,  do § 1º, do artigo 33, da 
citada Lei Municipal nº 289/81”.

Anote-se, desde logo, que a 
expressão alerta passou, com a edição 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a figurar no ordenamento jurídico 
– mormente no campo das finanças 
públicas – com um significado 
específico, sendo o seu conteúdo 
delimitado pelo § 1º do artigo 59 da 
Lei Complementar nº 101/2000, ou 
resumidamente, LRF.

Portanto, em virtude de seu novo 
status e ascensão a instituto jurídico, 
torna-se inapropriado o emprego 
do vocábulo, pelo menos no ramo 
do direito financeiro, com sentido 
e alcance distinto do previsto nos 
diplomas de regência.

Nessa linha, confira-se, na dicção 
do eminente Ministro FRANCISCO 
REZEK, o posicionamento da Suprema 
Corte: 

“Na medida em que o Tribunal de 
Contas atua inspirado nos modelos 
e na linguagem da jurisdição, seria 
de todo inconveniente que palavras 
que para nós significam determinada 
coisa assumissem, no Plenário do 
Tribunal de Contas, um significado 
diverso”. (grifamos)

Retornando ao curso do exame, 
após esta breve digressão, é sabido e 
consabido que os Tribunais de Contas 
não têm competência para declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou atos 
normativos do Poder Público.

Tal fato, entretanto, não os impede 
de, no exercício das suas funções 
de controle – o registro dos atos 
concessórios de aposentação é um 
deles – apreciar a conformação dos 
textos legais com a Constituição 
Federal e afastar a aplicação daqueles 
que a afrontam.
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Lapidar,  sob  es te  aspecto , 
o magistério de JORGE ULISSES 
JACOBY FERNANDES:

“Aos  Tr ibuna i s  de  Con tas 
não compete  a  declaração de 
inconst i tuc ional idade  de  le i , 
competência essa restrita aos órgãos do 
Poder Judiciário.  O que lhes assegura 
a ordem jurídica, na efetivação do 
primado da Constituição Federal 
no controle das contas públicas, é a 
inaplicabilidade da lei que afronta 
a Magna Carta, pois “há que se 
distinguir entre declaração de 
inconstitucionalidade e não aplicação 
de leis inconstitucionais, pois esta é 
uma obrigação de qualquer tribunal 
ou órgão de qualquer dos poderes do 
Estado”.  (Grifamos).

E s s a  m e s m a  c o m p r e e n s ã o 
do tema é também seguida pela 
ilustre Procuradora MARIANNA 
MONTEBELLO WILLEMAN que, 
em artigo sob o título “O Princípio 
Republicano e os Tribunais de Contas”, 
averbou:

“É claro que os Órgãos de Contas 
carecem de competência para 
declarar a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo em abstrato; 
não obstante, incidentalmente, no 
caso concreto, podem reconhecê-
la, inclusive conforme orientação 
sumulada pelo Supremo Tribunal 
Federal.  Assim sendo, os Tribunais 
de Contas podem/devem deixar de 
aplicar um ato por considerá-lo 
inconstitucional (como, por exemplo, 
deixar de registrar aposentadorias 
concedidas com arrimo em lei 
inconstitucional).  (Grifamos).

Isso significa dizer que, indepen-
dentemente do reconhecimento de 
eventual inconstitucionalidade pelo 
Tribunal de Contas, o Decreto não 
será expurgado do arcabouço jurídico 
normativo pátrio.  Relembre-se que, 
em via incidental, os efeitos operam-se 
meramente inter partes.

No caso, insista-se, a relação 
jurídica travada neste momento 
– menos de cinco anos – é entre a 
autoridade que engendrou o ato de 
inativação e o Tribunal de Contas.

A própria Lei Orgânica desta Corte 
de Contas estabelece,  no artigo 33, 
que, verificada a ilegalidade do ato, 
o Tribunal assinará prazo para que o 
responsável – por óbvio a autoridade 
que emitiu o ato de aposentadoria 
ou de fixação de proventos – adote 
as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei.

Desta forma, parece incabível, data 
maxima vênia, a proposta de alertar 
o Chefe do Poder Executivo sobre as 
“conseqüências jurídicas – em caso 
de não atendimento à determinação”, 
por falecer, salvo melhor juízo, 
competência à Corte de Contas para 
declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato administrativo abstrato.

Nada obstante, poderia ser, caso 
entendido pertinente, encaminhada 
cópia da decisão ao Exmo. Sr. 
Prefeito, em virtude da posição de, 
acaso confirmada, não se aplicar o 
Decreto Municipal nº 23.844, de 18 
de dezembro de 2003. 

Como remate a este tópico, 
importante registrar a advertência 
da culta articulista, em seu valioso 
ensaio, de que o tema – possibilidade 
de os Tribunais de Contas deixarem 
de aplicar leis ou atos normativos 
que reputem inconstitucionais – 
vem sendo revisitado no âmbito da 
Suprema Corte:

“A matéria vem sendo examinada 
monocraticamente,  mas,  até o 
momento, as decisões já proferidas 
sobre o assunto fazem referência 
ao precedente do Ministro Gilmar 
Mendes, nos autos no Mandado de 
Segurança nº 25.888/DF, em que se 
salienta a necessidade de reavaliação 
da subsistência do Enunciado nº 
347 à luz da ordem constitucional 
instaurada em 1988”.

O derradeiro aspecto a ser 
comentado é o referente à afirmação de 
que no exame da matéria, o Exmo. Sr. 
Presidente proferirá voto de qualidade 
em razão do artigo 22, XVI, “b” do 
Regimento interna corporis, verbis:

“Artigo 22. Compete ao Presidente 
(...)

XVI – proferir voto (...)

b) em matéria de que seja relator 
e quando suscitada questão de 
inconstitucionalidade, casos em que 
terá votos simples e o de qualidade 
“(grifamos)”.

Na verdade, o preceito regimental 
prevê, a nosso aviso, duas hipóteses, 
sendo uma delas atinente à questão 
da inconstitucionalidade – nada 
impedindo,  porém que estejam 
presentes no mesmo caso – quando 
o eminente Conselheiro-Presidente 
p ro la ta  vo to  s imples  e  o  de 
qualidade.

Frise-se que as duas espécies não 
se confundem e podem estar presentes 
quando, por exemplo, o mesmo 
Presidente ao proferir seu voto simples 
na condição de Conselheiro, estando o 
Plenário composto por apenas seis de 
seus integrantes, empate a votação – 3 
x 3 – sendo em seguida, desempatada 
em virtude do voto de qualidade.

Cabe registrar, neste ponto, que os 
eminentes Ministros MARCO AURÉ-
LIO e CARLOS AYRES BRITTO apre-
sentaram, ao examinarem o Agravo 
Regimental interposto no Agravo de 
Instrumento nº 682.486/DF, após a 
promulgação da Carta Política de 1988, 
substanciosos argumentos contrários à 
possibilidade de cumulação dos votos 
– regular e de qualidade – no mesmo 
julgamento.

No entanto, a matéria deixou de ser 
apreciada pela 1ª Turma da Corte Maior, 
em razão da maioria ter considerado 
que o acórdão recorrido não tratou 
do tema constitucional suscitado no 
recurso extraordinário.  Em palavras 
outras, constatada a ausência do 
necessário prequestionamento.

Em relação ainda ao aspecto 
procedimental, convém ressaltar, por 
necessário, ter o Supremo Tribunal 
Federal reiteradamente entendido que 
recusar a aplicação de ato do Poder 
Público sob alegação de confronto 
ao texto fundamental, equivale à 
declaração de inconstitucionalidade, 
sendo de rigor a observância do artigo 
97 da Carta Republicana.

O referido comando constitucional 
consagra o postulado da reserva de 
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plenário, segundo o qual somente pelo 
voto da maioria dos seus integrantes os 
Tribunais podem declarar a inconsti-
tucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público.

Conquanto, os Tribunais de Con-
tas, conforme visto anteriormente, 
não disponham de competência para 
proclamar a inconstitucionalidade 
de ato estatal, podem/devem negar a 
aplicação da norma, resultando, em 
última instância, no afastamento de 
sua incidência ao caso concreto.

Como o princípio do full bench 
atua como verdadeira condição de 
eficácia jurídica da própria decisão, 
parece de todo prudente, na espécie, 
seja respeitado o quorum qualificado 
estabelecido no aludido preceito 
constitucional.

Nesse ponto, é pertinente transcre-
ver os trechos da ementa do acórdão 
– restrito aos principais – proferido no 
julgamento do Agravo Regimental no 
Agravo de Instrumento nº 472.897/
PR:

“DECLARAÇÃO DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE E POSTULADO 
DA RESERVA DE PLENÁRIO

A estrita observância, pelos Tribu-
nais em geral, do postulado da reserva 
de plenário, inscrito no artigo 97 da 
Constituição, atua como pressuposto 
de validade e de eficácia jurídicas da 
própria declaração jurisdicional de 
inconstitucionalidade dos atos do 
Poder Público (...)

EQUIVALÊNCIA, PARA OS FINS 
DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO, 
E N T R E  A  D E C LA RA Ç Ã O  D E 
I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D E 
E O JULGAMENTO, QUE, SEM 
PROCLAMÁ-LA EXPLICITAMENTE, 
RECUSA APLICABILIDADE A 
ATO DO PODER PÚBLICO, SOB 
ALEGAÇÃO DE CONFLITO COM 
CRITÉRIOS RESULTANTES DO 
TEXTO CONSTITUCIONAL.

Equivale à própria declaração 
de inconstitucionalidade a decisão 
do Tribunal que, sem proclamá-la, 
explícita e formalmente, deixa de 
aplicar, afastando-lhe a incidência, 
determinado ato estatal subjacente à 

controvérsia jurídica, para resolvê-la 
sob alegação de conflito com critérios 
resultantes do texto constitucional.”

No corpo do aresto, o eminente 
Ministro CELSO DE MELLO acentuou 
que a desconsideração ao postulado 
constitucional poderá gerar a nulidade 
absoluta da decisão colegiada.

Destarte, adotando-se, em função 
do princípio da simetria, o quorum 
qualificado para a deliberação desta 
Corte de Fiscalização – voto da maioria 
absoluta dos seus membros – restaria 
preservada a cláusula da reserva 
de plenário, evitando-se futuros 
questionamentos em sede judicial.

Assim sendo, a douta Secretaria 
Geral, em face do quantitativo de 
processos represados, acompanha 
a baixa dos autos em diligência, na 
forma sugerida pela Secretaria de 
Controle Externo, nos itens 1 e 2, às 
fls. 65/66, com as achegas e ressalvas 
aduzidas na presente manifestação aos 
demais números 3 e 4.

A douta Procuradoria Especial, 
esta através de parecer visado pelo 
Sr. Procurador-Chefe (fls. 97/98), 
manifesta idêntico entendimento.

É o Relatório.

VOTO  Destaco, no relatório 
a c i m a ,  a l g u m a s 

questões jurídicas relevantes, a discutir 
na quadra do presente processo, a 
saber:
 1) Estamos realmente diante de um 
“leading case”?
 2) Seria cabível acolher a  sugestão 
da Inspetoria (5ª IGE/SCE), no sentido 
da expedição de alerta ao Chefe 
do Poder Executivo acerca das 
consequências do não atendimento à 
recomendação da ratificação do ato de 
fixação de proventos?
 3) Apreciação, pelo Plenário, 
da arguida inconstitucionalidade 
do Decreto Municipal nº 23844 e 
peculiaridades do processo de votação, 
com as atribuições da Presidência do 
denominado voto de qualidade.
 4) Estariam juridicamente corretas 
as conclusões do Parecer (fls. 31/51), 

subscrito pelo eminente Procurador do 
Município, Dr. Alexandre Nery Brandão, 
quanto à inconstitucionalidade formal 
e material do Decreto Municipal 
nº 23.844/2003, ofensiva às regras 
constantes dos §§ 3º e 4º do artigo 40 
da Constituição Federal e ao direito 
positivado no artigo 1º da Lei Federal 
nº 10.887/2004.
 Entendo, inicialmente, que o pre-
sente processo pode – e deve – carac-
terizar-se como verdadeiro “leading 
case”, tendo em vista a abrangência 
da discussão constitucional travada 
no processo, havendo entendimentos 
divergentes na apreciação da relevante 
matéria jurídica, como à informação da 
respectiva Inspetoria Geral da 5ª IGE/
SCE quanto ao estoque de processos 
pendentes (1428 – mil, quatrocentos 
e vinte e oito, sobrestados à espera da 
solução a ser dada ao presente).
 E m  s e g u n d o  l u g a r,  e s t o u 
inteiramente de acordo com o 
eminente Secretário-Geral da Corte 
acerca da impropriedade do “alerta” 
ao Chefe do Poder Executivo quanto às 
consequências do não entendimento 
à recomendação do Tribunal, por 
isso que o instituto em questão 
parece mesmo amoldar-se à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, não cabendo 
ao nosso Tribunal, como sustentado 
na lição sempre precisa do Dr. Silvio 
Freire de Moraes, competência para 
declarar a inconstitucionalidade da 
lei ou o ato administrativo abstrato.
 Aceito, ainda, por estar convencido 
da propriedade da medida, a sugestão 
de encaminhamento da cópia da 
decisão do Prefeito do Município, 
caso o Plenário referende a posição 
de recusar aplicação ao Decreto 
Municipal nº 23.844, de 18 de 
dezembro de 2003, maculado com a 
eiva da inconstitucionalidade.
 Vale ressaltar, a propósito, que 
as considerações lançadas no meu 
artigo “Uma reflexão sobre os Destinos 
da Previdência Pública”, citado 
pelo eminente Secretário-Geral , 
representam, na verdade, um protesto 
pela condenação facciosa da “mídia” 
aos direitos conquistados pelos 
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servidores públicos, jamais podendo 
ser confrontadas, sob o prisma jurídico, 
com as conclusões sintetizadas no 
Parecer PG/PPE/005/2006/ANB, da 
lavra do lúcido Procurador Alexandre 
Nery Brandão, verbis:
 (i) o § 4º do artigo 40, impõe 
aos entes federativos a observância 
obrigatória dos requisitos estabelecidos 
na Constituição Federal para a 
concessão da aposentadoria;
 (ii) As normas constantes dos §§ 
3º e 17 do artigo 40 da Constituição 
Federal, que estabelecem critérios 
para a fixação dos proventos de 
aposentadoria de servidores públicos, 
impõem-se compulsoriamente à 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios;
 (iii) O Decreto nº 23.844/2003 
padece de inconstitucionalidade 
formal e material;
 ( iv )  O ar t igo  1º  da  Lei  nº 
10.887/2004 classifica-se como norma 
geral de aplicação, presumindo-se a 
sua constitucionalidade;
 (v) O Município é obrigado a 
observar os §§ 3º e 17 do artigo 40 da 
Constituição Federal assim como o 
artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 e
 (vi) O ato de fixação dos proventos 
de aposentadoria da servidora 
interessada deve ser revisto, em ordem 

a atender as prescrições constantes dos 
§§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição 
Federal, bem como o artigo 1º da Lei 
nº 10.887/2004”.
 Parece-me, ainda, data venia, 
pleno de substância jurídica o 
“visto” lançado pelo Procurador-
Chefe da Procuradoria de Pessoal, 
subscrevendo, às expressas, o princípio 
de que as normas constitucionais para 
aposentadoria de servidores públicos 
são de acatamento imperativo por 
todos os entes federativos, padecendo 
o Decreto Municipal 23.844/2003 
de inconstitucionalidade formal e 
material (fls. 53/54).
 A preocupação,  respeitável 
por  todos  os  t í tu los ,  com os 
direitos subjetivos dos servidores, 
expressa, também por mim, em 
sede doutrinária, jamais poderia 
ser contraposta (lamentavelmente, 
como afirmou o digno Secretário-
Geral...) à aplicação da Lei Federal 
nº 10.887/2004 a todos os entes 
da Federação mesmo caracterizada 
a questão, hipoteticamente, como 
despesa de pessoal, sem natureza 
previdenciária, razão porque proclamo 
a minha respeitosa discordância com 
o entendimento expresso pelo insigne 
Dr. Julio Rebello Horta (fls. 55), que, 
todavia, teria cumprido, com exação 

e absoluta probidade, o seu dever 
de Chefe da Administração Jurídica 
Municipal.

Q u a n t o  à s  p e c u l i a r i d a d e s 
regimentais da matéria (artigo 22, 
inciso XVI, alínea “b”), alinho-me ao 
ilustre Secretário-Geral, na questão ao 
que seja “voto de qualidade”, diverso 
do chamado “voto simples”, atribuídos 
ambos hipoteticamente ao Presidente 
do Tribunal, ainda que admita a valia, 
em tese, dos argumentos contrários 
à cumulação de votos, tal como o 
fizeram os Ministros Marco Aurélio 
e Carlos Ayres Britto, em precedente 
transcrito nos autos: as duas posições 
expressam interpretação razoável da 
norma regimental in concreto, havendo 
que ser observado o princípio do full 
bench como condição de eficácia 
jurídica da decisão, respeitando-se o 
quorum qualificado para a decisão 
da matéria.
 Nessas condições, ao ratificar 
integralmente as conclusões I e 
VI, exarados no Parecer PG/PPE/
OUT/2006/ANB, voto pela manutenção 
do presente parecer em diligência para 
os fins indicados pelo Secretário-
Geral.
 Concedo o prazo de 90 (noventa) 
dias para o cumprimento integral da 
ordem diligencial.

Conselheiro-Relator:  José de Moraes Correia Neto       
Processo nº 40/005.403/2007 (reconstituição parcial 
do Processo nº 40/002731/2000).
Sessão Plenária de 23.03.2009

CONTRATO

Implementação do Ensino 
Fundamental –Telecurso 2000 
– SMTE

Cumpre ao Órgão jurisdicionado 
envidar todos os esforços ao seu 
alcance para obter as informações 
requeridas por este Tribunal.

O presente processo, de nº 
40/005.403/2007, retorna de segunda 
diligência, decidida por esta Corte 
de Contas nos termos do Voto nº 
270/2008-JMCN, na Sessão Plenária 

Ordinária datada de 26 de junho de 
2008.

 Trata-se de reconstituição parcial 
do Processo no 40/002.731/2000, 
extraviado na Jurisdicionada, 
juntamente com outros 16 (dezesseis) 
processos, o que motivou sindicância 
administrativa, objeto do Processo nº 
21/000.246/2007, segundo informação 
constante do Ofício nº 015/TE/SUB/
ADS, datado de 21 de agosto de 2007, 
cuja cópia constitui as fls. 02 do 
presente.

O Contrato nº 09/2000, autuado 
no Processo nº 40/002.731/2000, 
foi apreciado por esta Corte, que 
determinou diligência, nos termos do 
Voto nº 1.635/2001 – MA, na Sessão 
Ordinária de 30.08.2001, conforme 
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registro no Sistema de Controle de 
Processos do TCMRJ.

No valor de R$ 70.073,60 e com 
prazo de execução de 11 meses, foi 
celebrado em 17.05.2000, para a 
implementação do ensino fundamental, 
através da metodologia do Telecurso 
2000, visando à formação básica de 
adultos e jovens, buscando facilitar-
lhes o acesso ao mercado de trabalho 
e às instituições acadêmicas.

Os recursos financeiros envolvi-
dos têm origem externa, sem contra-
partida financeira do Município, e 
foram repassados pela Interveniente, 
diretamente à Contratada, conforme 
constam na alínea “c”, do inciso II 
da Cláusula Terceira, e da Cláusula 
Sétima, do contrato. 

Mediante pronunciamento datado 
de 29 de outubro de 2007, mais de 
seis anos após a expiração do prazo 
concedido para tal, a Jurisdicionada 
respondeu à diligência determinada 
por esta Corte em 30.08.2001. Com 
relação ao questionamento a respeito 
da comprovação de que a Contratada 
possui inquestionável reputação ético-
profissional e, conseqüentemente, 
preenche os requisitos estabelecidos 
no inciso XIII, do art. 24 da Lei nº 
8.666/931, a Jurisdicionada remeteu 
a cópia da publicação do Decreto 
Federal s/nº, de 01.04.1997, que  
declara de utilidade pública federal 
a Viva Rio (fls. 35)2, assim como uma 
cópia de ofício da Fundação Roberto 
Marinho, com data de 29.10.1997, 
endereçado ao então Secretário de 
Estado de Trabalho e Ação Social, no 
qual se enaltece a proficiência do Viva 
Rio na aplicação do Telecurso 2000.  

Quanto ao questionamento da 
comprovação do cumprimento 
do disposto na Cláusula Décima, 
não existem no presente processo 
quaisquer cópias do material de 

divulgação da execução do objetivo 
do contrato em tela. O mesmo ocorre 
no tocante à relação do corpo docente 
atuante, com a respectiva qualificação 
civil e os comprovantes de habilitação 
para o exercício do magistério, 
acrescentando outras informações, 
no caso de estudante acadêmico ou 
em outras situações. 

Em sua resposta à primeira 
diligência, a Jurisdicionada informa 
não possuir a documentação e declara 
acreditar que tenha sido encaminhada 
para a gestora dos recursos, que é a 
União Européia.  Portanto, limita-se 
ao campo da mera suposição, sem 
apresentar quaisquer indícios de um 
esforço investigativo. 

Outro ponto objeto da diligência foi 
a identificação dos responsáveis pela 
supervisão e coordenação prevista 
no inciso I da Cláusula Terceira: a 
fls. 33, a Jurisdicionada, na pessoa 
do Assessor Lucio Luiz de Lima 
(matrícula nº 70/244.238-2), informa 
que aquelas funções foram exercidas, 
indistintamente, por servidores 
lotados na Gerência de Contratos, 
surpreendentemente, sem identificá-
los.  Mais adiante nos autos, a fls. 62 
e já em resposta à segunda diligência, 
o mesmo Assessor nega sua própria 
afirmação.       

No tocante ao questionamento a 
respeito da competência da Escola 
Técnica Federal de Química do 
Rio de Janeiro para a aplicação de 
exames e a conseqüente certificação 
de conclusão do curso, quer ao 
responder à primeira, quer à segunda 
diligência, a Jurisdicionada limita-se 
a repetir informações equivocadas e 
inaceitáveis, inclusive já claramente 
contestadas no Voto nº 1.635/2001-
MA, quando do exame do Termo de 
Referência ao qual se prende o contrato 
em exame, novamente refutadas no 

Voto nº 270/2008-JMCN. 
Também foram objeto da diligência 

os critérios de verificação e avaliação 
da aprendizagem, a escala de expressão 
da avaliação (conceitos ou notas e seus 
valores) e os agentes responsáveis pela 
avaliação, em cada etapa. 

Ao responder à 1ª diligência, a 
Jurisdicionada, confundindo “com-
petência legal” (objeto da indagação) 
com “capacidade de fazer algo corre-
tamente”, alega que a Escola Técnica 
Federal de Química do Rio de Janeiro, 
pela sua tradição e experiência ao lon-
go dos anos na preparação educacio-
nal, dispensa qualquer pronunciamen-
to no tocante à sua competência e que, 
de acordo com a Lei nº 9.394/97 (que, 
na verdade, é de 1996) c/c o Decreto nº 
2.208/97 e a Portaria/MEC nº 646/97, 
o processo de certificação aconteceu 
mediante avaliação por participação, 
necessitando o educando atingir 25 
pontos, para ter seus conhecimentos 
apurados por meio de prova final.  A 
resposta se repete no atendimento à 
segunda diligência.  

Indagada se houve consulta à 
Secretaria Municipal de Educação 
sobre a possibilidade de participação 
na iniciativa e, na hipótese afirmativa, 
que informasse o seu resultado, a 
Jurisdicionada, na primeira diligência, 
respondeu que a referida consulta não 
foi realizada, por ser impertinente. 
Quando da segunda diligência, não se 
pronuncia a respeito dos comentários 
a propósito, tecidos por este Relator.

No tocante ao questionamento 
sobre os relatórios de acompanhamento 
pedagógico, previstos na Cláusula 
Terceira – III, “i”, e na Cláusula Nona do 
contrato, juntamente com a solicitação 
de que apresentasse a relação nominal 
dos alunos e os resultados finais 
por eles alcançados, na primeira 
diligência, o Órgão jurisdicionado 

1 O inciso XIII, do art. 24 da Lei nº 8.666/93, com a redação determinada pela Lei nº 8.883/1994, reza que  a licitação é dispensável, também, “na 
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos” 
2 o art. 2º do citado decreto determina que “ a entidade de que trata este Decreto fica obrigada a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 
de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do 
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto 
nº 50.517, de 02 de maio de 1961, e o art. 4º, caput, da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
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informa não ter encontrado no 
processo instrutivo quaisquer 
referências a respeito, declarando 
crer que os relatórios, juntamente 
com a prestação de contas, tenham 
sido encaminhados à União Européia, 
gestora dos recursos financeiros. Mais 
uma vez, a Jurisdicionada manifesta 
uma suposição. Porém, ao responder ao 
mesmo quesito, na segunda diligência, 
troca a suposição pela certeza, ao 
afirmar que “tais relatórios encontram-
se em poder daquele órgão com sede 
em território estrangeiro”. O órgão 
mencionado seria a entidade “União 
Européia”, representada no pacto pela 
Unidade de Gestão do Programa de 
Apoio às Populações Desfavorecidas 
na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro – APD Rio. Porém, a troca da 
dúvida pela certeza não modificou a 
natureza totalmente insatisfatória da 
resposta oferecida.

Após análise cujas conclusões se 
encontram a fls. 65-67, em seguida 
as considerações sobre o teor do Voto 
nº 234/2008-JMCN, a 1ª IGE sugere a 
remessa dos autos à apreciação deste 
Relator, com a concordância do Senhor 
Diretor da Secretaria de Controle 
Externo e do Senhor Secretário-
Geral.

A douta Procuradoria Especial, 
reportando-se à conclusão referente 
ao Processo nº 40/005.378/2007 e à 
similaridade das matérias tratadas, 
opina pelo arquivamento dos autos. 

É o Relatório.

VOTO  A análise feita após a 
segunda diligência evi-

dencia que todas as quatro indagações 
formuladas por este Tribunal no Voto 
nº 270/2008, permanecem sem respos-
tas satisfatórias. Às respostas ofereci-
das aos quesitos de números 2 e 3, já 
comentadas acima, somam-se  a mera 
repetição dos argumentos da Jurisdi-
cionada sobre o quesito de nº 1 e o 
absoluto silêncio quanto ao de nº 4.   

No que diz respeito à similaridade 
entre as matérias deste e do Processo de 
nº40/005.378/2007, é apenas parcial, 

não chegando a ser suficiente para 
justificar idênticas conclusões. 

É fato que, quando do exame 
dos processos reconstituídos que 
integram o grupo de dezessete feitos 
extraviados na Secretaria Municipal 
de Trabalho e Emprego, listados a fls. 
02 do presente, esta Corte de Contas 
tem pautado sua decisão final nos 
resultados da verificação de indícios 
de prejuízo ao Erário Municipal ou de 
violação dos princípios norteadores da 
Administração Pública, estabelecidos 
no “caput” do art. 37 da Constituição 
República. Inexistindo tais indícios, 
a decisão tem sido de arquivamento 
dos termos, sem prejuízo de eventual 
reexame, na eventualidade de surgirem 
fatos novos referentes à matéria.

O presente caso, no entanto, não 
se enquadra nesse cenário. À parte os 
demais aspectos envolvidos nas quatro 
indagações em aberto formuladas por 
este Tribunal no Voto nº 270/2008, 
o cerne da questão é que, como já 
tivemos oportunidade de comentar 
no mencionado Voto, uma vez que, 
até que a Jurisdicionada comprove 
a validade legal dos certificados de 
conclusão do ensino fundamental 
emitidos pela Escola Técnica Federal 
de Química do Rio de Janeiro, não se 
pode ter como devidamente executado 
o objeto do contrato; sendo assim, 
frustrada a correta execução do objeto, 
caberá a quantificação dos danos 
causados, bem como a identificação 
e a responsabilização dos agentes, 
uma vez que, independentemente do 
desperdício dos recursos financeiros 
investidos por terceiros, diante da 
possibilidade de argüição futura 
da legitimidade dos documentos 
escolares expedidos, esses agentes 
colocam o Município em risco de dano 
financeiro e moral futuro, resultante 
de ação judicial proposta por um dos 
prejudicados. De passagem, registre-se 
que, até o momento, a Jurisdicionada 
demonstra não saber sequer quantos e 
quem são os portadores dos certificados 
em xeque.  

No nosso Voto anterior,  foi 
lembrado à Jurisdicionada o princípio 

da continuidade administrativa, 
frisando-se que, mesmo que o termo 
de contrato em exame tenha sido 
celebrado em 17 de maio de 2000, 
com prazo de execução de 11 meses, a 
mudança dos gestores municipais em 
1º de janeiro de 2001 e em 1º de janeiro 
de 2005 não exime as autoridades 
sucessoras das obrigações assumidas 
pelo Órgão, como não as exime dos 
deveres vinculados ao ato praticado 
por antecessor, em nome do Órgão. 

Foi-lhe lembrado, igualmente, 
que o tempo transcorrido e um 
acervo documental negligenciado 
não podem constituir justificativas 
indiscriminadamente, sendo relevados 
apenas e muito eventualmente, nos 
casos de despesas de pouquíssima 
monta e, mesmo assim, somente quando, 
apesar de se detectarem imperfeições 
e  lacunas,  não se  ver i f iquem 
ilegalidades, irregularidades ou a 
ocorrência de lesão aos cofres públicos 
– isto, como decisão ditada pela 
aplicação do princípio constitucional 
da economicidade. 

Alertamos a Jurisdicionada, 
ainda, de que os recursos financeiros 
envolvidos, embora não tenham 
ingressado nos cofres do Município, 
foram a ele destinados, através 
da Convenção nº BRA/B7 – 3010/
IB/95/115. Embora o repasse tenha 
ocorrido diretamente da Unidade de 
Gestão do “Programa de Apoio às 
Populações Desfavorecidas na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro” – 
APD-Rio (concedente dos recursos 
financeiros e, concomitantemente, 
Interveniente no contrato em exame) 
para a Contratada, Movimento Viva 
Rio, a escolha da empresa coube ao 
Município, mediante processo seletivo 
que foi comprovado à concedente dos 
recursos financeiros. 

Logo, não cabe cogitar uma 
interpretação deste contrato que 
relegue o Município a um papel 
passivo, de mera observação, uma 
vez que sua participação é ativa, 
determinante e intensa: a definição 
do objeto, a escolha da executante, 
a escolha dos locais de execução, a 
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fiscalização e o acompanhamento das 
prestações de contas.

Destas duas considerações emerge 
a conclusão de que cumpre ao Órgão 
jurisdicionado envidar todos os 
esforços ao seu alcance para obter 
as informações requeridas por este 
tribunal, bem como a respectiva 
documentação comprobatória, quando 
demandada, mesmo quando  esse 
esforço significar, além do simples 
entendimento telefônico ou da 
cômoda correspondência eletrônica, 

a necessidade de visitas pessoais aos 
representantes das demais partes 
contratantes ou, em cenário mais 
radical, a notificação extra-judicial 
dessas partes.  

Diante da instrução dos autos e das 
opiniões e considerações expendidas, 
voto por notificação do ex-Secretário 
Municipal de Trabalho e Emprego, 
Senhor Marcus Medina, para que, 
no uso do direito que lhe garante o 
inciso LV, do art. 5º da Constituição 
da República, apresente documentos 

comprobatórios das providências 
requeridas por este Tribunal nos itens 
de 1 a 4 do Voto nº 270/2008-JMCN 
ou justifique as razões de não fazê-lo, 
alertando-o para o fato de que, findo 
o prazo de 30 dias após sua ciência, 
sem que esta Corte de Contas tenha 
recebido sua manifestação, estará 
sujeito às penalidades previstas em lei, 
sem prejuízo do encaminhamento de 
cópias dos autos ao douto Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, 
para conhecimento e providências.  

Conselheiro-Relator: Nestor Guimarães 
Martins da Rocha
Processo nº 40/005.781/2004
Sessão Plenária de 21.05.2008

Setembro de 2004 – SMF 
e SMO 

INSPEÇÃO ESPECIAL

O encaminhamento de expediente 
com as informações aos itens 
questionados/diligenciados por este 
Tribunal devem trazer informações 
detalhadas e específicas acerca dos 
itens abordados. 

Versa o presente do Relatório 
referente  à  Inspeção Especial 
realizada na Secretaria Municipal 
de Fazenda e Secretaria Municipal 
de Obras, objetivando verificar 
a instalação e conservação de 
sanitários públicos no Município 
do Rio de Janeiro. 

Em Sessão Plenária de 17.09.2007, 
este Tribunal, acolheu o meu voto nº 
698/2007 de diligência dos autos para 
os fins propostos.

Em 05.11.2007,  a través  do 
Memorando GCS-5 nº 39/2007, foi 
encaminhado expediente à Presidência 
deste Tribunal, solicitando a verificação 
in loco junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda, com a finalidade de buscar 

maiores informações com relação aos 
pontos abordados no memorando.

O Servidor Augusto César Silva e 
Vargas, Assistente II da 1ª Inspetoria 
Geral, foi designado para buscar junto 
ao órgão jurisdicionado as informações 
necessárias para saneamento do 
presente processo.

Adoto, na íntegra, como relatório a 
minuciosa instrução elaborada pela 1ª 
IGE por retratar os fatos consignados 
nos autos:

“Trata o presente de análise da 
resposta de diligência baixada por esta 
Corte de Contas no intuito de esclarecer 
pontos relevantes levantados pela 
realização de inspeção especial.

Adicionalmente, surgiram novos 
questionamentos incidentes não 
só sobre os sanitários públicos 
contratados, mas abrangendo toda 
a concessão de serviços, no que 
tange à formalização e execução dos 
Termos de Concessão de Serviços nº 
578/99, 579/99 e 580/99, firmados 

com as Empresas ADSHEL e CEMUSA 
respectivamente.

Na 61ª Sessão Ordinária, datada 
de 17.09.2007, o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
decidiu, nos termos do voto do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
NESTOR GUIMARÃES MARTINS 
DA ROCHA, baixar em diligência 
o p.p. com base nos termos ali 
contidos. Conforme determinado, 
os autos ficaram acautelados na  
1a IGE, aguardando o cumprimento da 
diligência ordenada.

Devido à divisão das competências 
administrat ivas,  f inanceiras e 
operacionais, que se encontram 
a cargo ora da SMO, ora da SMF, 
dividimos este relatório segundo as 
respostas de cada órgão às questões 
levantadas. 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS - SMO

A Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, em resposta ao Ofício 
TCM/GPA/SES/E/061/00127/2007, de 
18 de setembro de 2007, remeteu, 
por meio do Ofício GAB nº 517/2007, 
juntado ao presente processo, às fls. 
64/68, alguns dos esclarecimentos 
solicitados, os quais são apresentados 
a seguir:
I – INDISPONIBILIDADE DA CEDAE 
PARA EFETUAR LIGAÇÕES DE 
ÁGUA E ESGOTO.

SMO – “Atualmente, todas as 
questões relativas às pendências 
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1 2.3.1. O vencedor deverá instalar no mínimo 20% (vinte por cento) ao ano do quantitativo de cada um dos elementos constantes do ANEXO A, 
distribuídos pelas respectivas áreas relacionadas no ANEXO B, encaminhando previamente ao Município o seu cronograma de instalação.
2 Art. 50 – O Relator ordenará e dirigirá o processo que lhe for distribuído, presidindo a sua completa instrução, observando o disposto no inciso 
II, deste artigo, competindo-lhe:
I – solicitar ao Presidente as providências saneadoreas que visem à regularidade do processo, antes de sua inclusão em pauta
3 Processo 40/1556/2006 – Representação, junto ao TCMRJ, interposta por JCDecaux do Brasil Ltda., relativa ao Edital de Concorrência Pública nº 
05/98. A referida representação foi julgada improcedente em Sessão Ordinária de 08/08/2007.

de ligações de água e esgoto 
dos sanitários públicos junto 
à CEDAE estão sanadas e a 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos vem contando 
normalmente com a colaboração 
das diversas divisões daquele 
órgão em suas solicitações para a 
instalação de novos sanitários”.
COMENTÁRIO – Consideramos 
cumprida a diligência, sugerindo 
que, com base na informação 
prestada, seja autorizada nova 
ver i f i cação  “ in  loco”  para 
aval iação  do  cumpr imento 
da instalação do mobiliário 
urbano, segundo o cronograma 
estabelecido contratualmente, 
assim como o seu funcionamento 
e manutenção.

II – UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS 
MÓVEIS POSTOS À DISPOSIÇÃO 
DO MUNICÍPIO

SMO – Foi elaborada planilha de 
utilização de sanitários químicos 
referente ao ano de 2006 (fls. 67/68), 
indicando diversos eventos em que 
foram utilizados os sanitários 
móveis postos à disposição do 
Município.
COMENTÁRIO – Consideramos 
cumprida a diligência.

III – OPÇÃO DA ADSHEL EM NÃO 
INSTALAR OS SANITÁRIOS COM 
PUBLICIDADE PREVISTOS NO 
TERMO DE CONCESSÃO Nº 578/99, 
CONSIDERANDO A EVASÃO DE 
RECEITAS PARA O MUNICÍPIO A 
PARTIR DE 13.12.2004 OU A SUA 
COMPENSAÇÃO.

SMO – “A instalação pela Clear 
Channel (ADSHEL) de sanitários 
públicos sem publicidade, deu-se 
por opção da própria empresa. 
A  empresa  tem c iênc ia  da 
obrigatoriedade de instalação de 18 
(dezoito) sanitários públicos com 

publicidade, e o fará, nos locais 
já indicados por esta Secretaria 
para instalação desses mobiliários, 
a fim de que sejam cumpridas as 
condições previstas no Contrato de 
Concessão.”
C O M E N T Á R I O  –  A  o p ç ã o 
e m p r e s a r i a l  d a  e m p r e s a 
concessionária já havia sido 
indicada no relatório de inspeção. 
Não foi apresentada justificativa 
razoável que pudesse esclarecer o 
motivo pelo qual o Município do 
Rio de Janeiro vem sendo privado 
de receitas com publicidade desde 
13/12/2004. Deve-se ressaltar, 
ainda, que todos os sanitários 
públicos deveriam estar instalados 
até o final do ano de 2004, de acordo 
com cronograma estabelecido 
pelo dispositivo 2.3.1 do Edital 
de Licitação por Concorrência nº 
05/981.

IV – SUBCONTRATAÇÃO E/OU 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.

SMO – “Não houve subcontratação 
e/ou terceirização pelas empresas.”

COMENTÁRIO  – Apesar do 
esclarecimento prestado, documentos 
apresentados pela SMF indiciam que 
vem ocorrendo subcontratação 

dentro das concessões adjudicadas 
à Companhia CEMUSA RIO.
V  –  C U M P R I M E N T O  D O 
CRONOGRAMA DE REPASSE 
PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA 
– JUNTADA DE DEMONSTRATIVO

SMO – A SMO remete o assunto 
para área de competência da 
SMF. 

VI – RELAÇÃO DOS VALORES 
RECOLHIDOS OU PAGOS AO 
MUNICÍPIO NOS ANOS DE 2005 E 
2006.

SMO – A SMO remete o assunto 
para área de competência da 
SMF. 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA - SMF

Adicionalmente aos questiona-
mentos fixados em instrução anterior 
desta Inspetoria Geral, o Exmo. Con-
selheiro Relator, Nestor Guimarães 
da Rocha, formulou as seguintes 
questões adicionais:

1. Se o cronograma de repasse 
previsto na Cláusula Quarta do 
termo de Concessão foi integralmente 
cumprido (solicitação de relação 
discriminada dos valores recolhidos 
ou pagos ao Município nos anos de 
2005 e 2006);

2. Se ocorre subcontratação e/
ou terceirização dos serviços sob 
concessão;

Diante da indicação da SMO de 
que as informações esclarecedoras 
às  ques tões  supra es tar iam a 
cargo da SMF, foi encaminhado à 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
em 26.10.2007, o Ofício nº TCM/
GPA/SCP/00464/2007,  o qual foi 
respondido por meio do Ofício SMF 
nº 1207, de 12.12.2007. Como a 
resposta do órgão jurisdicionado não 
esclarecia todos os questionamentos 
l e v a n t a d o s ,  b u s c a n d o  m a i o r 
c e l e r i d a d e  n a  a p u r a ç ã o  d a s 
i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s ,  f o i 
solicitada pelo Exmo. Conselheiro 
Relator, com fundamento no art. 50, 
I do Regimento Interno deste TCMRJ2, 
realização de verificação “in loco” na 
SMF, a qual foi concretizada por meio 
do Ofício nº TCM/SCE/340/2007, de 
18.12.2007.   

D e s e n v o l v e m o s ,  e n t ã o ,  a s 
questões acima, segundo informações 
prestadas pela SMF no âmbito da 
realização da referida verificação 
“in loco”:

 – CUMPRIMENTO DO CRONO-
GRAMA DE REPASSE PREVISTO 
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LEVANTAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ADSHEL BRASIL LTDA

Termo nº Guia Data Pgto Valor

0.028/05-F/SPA
0221258 01/07/2005 R$4.000.000,00

0251254 14/03/2006 R$4.000.000,00

0279532 (complemento 2006) 15/03/2007 R$3.139.733,46

TOTAL R$11.139.733,46

CEMUSA RIO S/A

Termo nº Guia Data Pgto Valor

0.031/05-F/SPA

0221333 01/07/2005 R$3.178.582,26

0251256 15/03/2006 R$3.253.770,53

0251259 15/03/2006 R$74.920,70

0279528 (complemento 2006) 23/03/2007 R$163.696,17

TOTAL R$6.670.969,66

Termo nº Guia Data Pgto Valor

0.032/05-F/SPA

0221332 01/07/2005 R$1.231.167,74

0251257 15/03/2006 R$1.259.910,65

0251258 15/03/2006 R$29.010,48

0279529 (complemento 2006) 15/03/2007 R$96.035,09

TOTAL R$2.616.123,96

COMENTÁRIO  –  A  tabe la 
ac ima fo i  p reenchida  com 
valores retirados de relatórios 
emitidos pelo Sistema de Próprios 
Municipais da Superintendência 
de Patrimônio (F/SPA). Para melhor 
compreensão dos termos em que 
são feitos os pagamentos, torna-se 
essencial a leitura das alterações 
de procedimento promovidas pela 
assinatura dos Termos Aditivos 

nºs 28/2005-F/SPA (ADSHEL), 
31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA 
(CEMUSA), que alteram a forma 
de pagamento, substituindo o 
sistema de recolhimento mensal 
dos valores  por  s is tema de 
antecipação anual do pagamento, 
com posterior ajuste de valores 
diante da verificação por empresa 
de auditoria independente do 
faturamento daquele ano. 

Foi verificada uma diferença no 
rateio entre os valores apresentados 
pela F/SPA e aqueles apontados no 
relatório de auditoria emitido pela 
Storino Auditores Independentes 
(Anexo – Doc 6). Contudo, fica 
demonstrado que tal diferença é 
compensada ao final, pela soma 
dos valores pagos. As diferenças 
apontadas estão indicadas a 
seguir:

NA CLÁUSULA QUARTA – JUN-
TADA DE DEMONSTRATIVO
SMF – A Superintendência de 
Patrimônio informa, por meio 
d o  O f í c i o  F / S PA  1 7 0 / 2 0 0 7 
(Anexo – Doc 1) , de 10.12.2007, 
assinado pelo Superintendente de 
Patrimônio Imobiliário, Arcélio 
Dutra de Brito, que o cronograma 
de repasse previsto nos termos 
de concessão de uso vem sendo 
cumprido, restando, ainda, valor 

referente ao complemento do 
pagamento anual de 2006, a ser 
pago pela empresa ADSHEL Ltda, 
equivalente a R$3.798.344,92, 
c o b r a d o  e m  D í v i d a  A t i v a 
Municipal, através de Nota de 
Débito nº 47/2006.
COMENTÁRIO – Extraímos do 
processo 40/1556/20063 cópia de 
comprovante de quitação da Nota 
de Débito nº 47/2006. A quitação 
da certidão também foi confirmada 

pela realização de consulta ao sítio 
da Procuradoria Geral do Município 
na Internet (Anexo – Doc 2).
R E L A Ç Ã O  D O S  VA LO R E S 
RECOLHIDOS OU PAGOS AO 
MUNICÍPIO NOS ANOS DE 2005 
E 2006.
SMF  –  O levantamento  de 
pagamentos efetuados pelas 
concessionárias foi apresentado 
pela SMF conforme a seguinte 
tabela:
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2 – SUBCONTRATAÇÃO E/OU 
TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
SOB CONCESSÃO
SMF – Foi remetida cópia de contrato 
celebrado pela concessionária 
CEMUSA, subcontratando, a preço 
fixo, os direitos de exploração de 
publicidade veiculada, por meio 
da utilização da totalidade dos 
espaços publicitários instalados 
nos veículos de divulgação 
existentes nos mobiliários urbanos 
implantados pela contratante na 
cidade do Rio de Janeiro (Anexo 
- Doc 8).
COMENTÁRIO – O contrato que 
transfere o direito de exploração 
publicitária apresenta os seguintes 
termos em destaque:
• Partes: CEMUSA RIO S/A 
(CONTRATANTE) e a CEMUSA DO 
BRASIL LTDA (CONTRATADA);
• Objeto: disponibilização à 
CONTRATADA da totalidade dos 
espaços publicitários instalados 
nos veículos de divulgação 
existentes nos mobiliários urbanos 
implantados pela CONTRATANTE 
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ. 
• Justificativa apresentada: 
concentração da atuação da 
concessionária em sua atividade-
fim, que envolve a operação, 
manutenção e conservação dos 
mobiliários urbanos implantados 
ou a implantar. A terceirização 
da atividade de exploração 
publicitária, maximiza os ganhos 
auferidos com a exploração de 

publicidade por meio da aplicação 
do princípio da especialização.
• Do preço acordado:  pela 
disponibilização da totalidade dos 
espaços publicitários instalados 
nos veículos de divulgação, a 
contratada pagará à  contratante o 
montante de R$14.403.588,00, valor 
estimado através da multiplicação 
de um quantitativo médio de 3.600 
engenhos publicitários pelo valor 
unitário de R$76,82, como preço 
médio por face/semana. Qualquer 
restrição à veiculação ocasionada 
por superveniência do Poder 
Concedente (Município do RJ) ou 
descumprimento das obrigações 
pela contratante serão apurados e 
deduzidos do montante a ser pago 
pela contratada à contratante.
•  A s s i n a t u r a  d o  Te r m o : 
01/01/2005
• Vigência: até 31/12/2005
• Prorrogação: foi assinado termo 
aditivo ao contrato em comento, 
prorrogando a sua vigência até 
31/12/2006, pelo mesmo preço do 
ano anterior, corrigido pelo IPCA-E, 
o que perfez, para o exercício 
de 2006, o preço atualizado de 
R$15.250.518,97. 
De acordo com o item 11.1 do Edital 
de Licitação por Concorrência 
nº 005/98, assim como versa 
a Cláusula Nona dos termos 
de concessão em pauta, ficou 
estabelecido o seguinte:
“11.1 – A presente Concessão de 
Serviço Público não poderá ser 

objeto de cessão, transferência 
ou subcontratação, no todo ou 
em parte, sem prévia e expressa 
autorização do MUNICÍPIO, sob 
pena de imediata caducidade da 
concessão“.
Segundo a cláusula destacada, 
a subcontratação seria possível 
apenas se expressamente autorizada 
pelo Município. No entanto, a 
SMO declara que “não houve 
subcontratação e/ou terceirização 
pelas empresas”. Da mesma forma, 
a SMF, por intermédio da F/SPA, 
proferiu a seguinte declaração: “...
as concessões firmadas através dos 
contratos 578/99, 579/99 e 580/99 
são exploradas diretamente pelas 
empresas ADSHEL e CEMUSA. 
A F/SPA não tem informação/
documentos solicitando cessão, 
transferência ou subcontratação no 
todo ou em parte do serviço. 
Deve-se ressaltar aqui que uma 
subcontratação utilizando-se 
um preço fixo é desfavorável ao 
Município, uma vez que este tem 
participação no resultado efetivo do 
faturamento com comercialização 
da exploração publicitária.
Cabe observar que as empresas 
contratantes pertencem ao Grupo 
Empresarial Cemusa como indica 
expressamente o preâmbulo do 
termo de contrato assinado (Anexo – 
Doc 8). Abaixo, segue demonstrado 
a composição societária da 
Companhia Cemusa Rio e da 
empresa Cemusa do Brasil Ltda.

CEMUSA RIO S/A

Diretores CPF 

Pedro Villaça Renaut de Oliveira* 708.XXX.XXX-49

Thomaz Newton Ferreira Naves* 526.XXX.XXX-34
*Ambos sem participação no capital social

VALORES DE REPASSE INDICADOS

Área de Atuação Storino SMF Diferença

2 3.253.770,53 3.253.502,96 267,57

3 1.259.910,65 1.260.178,22 -267,57

Total 4.513.681,18 4.513.681,18 0
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OUTROS PONTOS RELEVANTES

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 
NOS TERMOS DE CONCESSÃO 
Nºs 578/99, 579/99 E 580/99 E 
SEUS EFEITOS.

Após o término do período de 
carência (12.12.2004) previsto 
no edital de concorrência nº 
05/98 e nos termos de concessão 
assinados, as concessionárias 
apresenta ram propos ta  de 
pagamento anual dos valores 
devidos em vez de pagamentos 
mensais. A referida pretensão 
foi submetida à PGM e por ela 
aprovada. Em função da aceitação 
da proposta, foram lavrados com 
a Adshel e com a Cemusa termos 
de aditamento aos termos de 
concessão em vigor4. 

A t r a v é s  d o s  r e f e r i d o s 
aditamentos, foram efetuadas as 
seguintes alterações nos termos 
de concessão originais:
a ) • Pa g a m e n t o  r e f e r e n t e 
à participação do Município 
na exploração de publicidade 
passou a ser feito anualmente, 
por antecipação, em substituição 
às parcelas mensais incidentes 
sobre o faturamento bruto com 
publicidade, previstos no acordo 
original;

•Pagamento  de  Adshe l  – 
R$4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) para o ano de 2005, a 
ser recolhido no dia 01 de julho 
de 2005;
Pagamento de Cemusa – Área 2 
R$3.178.582,26 para o ano de 
2005, a ser recolhido no dia 01 de 
julho de 2005;

•Pagamento de Cemusa – Área 
3 – R$1.231.167,74 para o ano de 
2005, a ser recolhido no dia 01 de 

julho de 2005;
b) As concessionárias passarão a 
pagar um valor anual antecipado 
ao Município a cada mês de 
março, durante toda a vigência 
do contrato, valor esse sempre 
calculado com base na aplicação 
do percentual ofertado pela 
concessionária com base na média 
do faturamento bruto da empresa 
com exploração publicitária dos 
últimos 3(três) anos;
c) O Município escolherá, até o 
dia 1º de dezembro de cada ano, 
mediante sorteio, empresa de 
auditoria, dentre as denominadas 
“Big Four”, com a finalidade 
de realizar,  às expensas da 
concessionária, auditoria na 
contabilidade, nos contratos 
de publicidade ou em outros 
documentos da concessionária de 
modo a confirmar e demonstrar 
qual o valor efetivamente devido 
pela aplicação do percentual de 
cada contrato sobre o faturamento 
bruto relativo à exploração 
publicitária prevista nos citados 
contratos de concessão;
d) A empresa de auditoria escolhida 
terá como data limite para entrega 
do relatório conclusivo até o dia 
15 de fevereiro de cada ano;
e) Caso seja constatado que o 
valor pago a título de antecipação 
for maior ou menor que o valor 
efetivamente devido pela aplicação 
do percentual efetivamente devido 
pela aplicação do percentual 
devido em cada contrato, sobre 
o faturamento bruto relativo à 
exploração publicitária prevista no 
contrato de concessão, a diferença 
será compensada/complementada 
com o próximo pagamento em 15 
de março.
COMENTÁRIO – Por força da 

assinatura dos Termos Aditivos 
de Re-ratificação aos termos 
de concessão,  o s is tema de 
avaliação financeira dos mesmos 
foi substancialmente alterado. 
Pela observação da operação do 
novo sistema, conclui-se que as 
alterações promovidas resultaram 
em perda de controle do Município 
sobre a checagem dos valores 
indicados como faturados.
Tomando-se por base os relatórios 
de auditoria independente, a SMF 
se vê desobrigada a checar ou 
questionar os valores indicados. 
Sob  ques t i onamento  des ta 
inspetoria sobre os procedimentos 
de controle executados pela SMF/
SPA para fiscalizar a validade dos 
relatórios emitidos pelas empresas 
de auditoria independente, o 
Superintendente de Patrimônio da 
F/SPA declara o seguinte:

“ E s c l a r e c e m o s  q u e  e s t a 
Superintendência não possui 
equipe técnica especializada 
para avaliar  os relatórios 
elaborados pelas empresas de 
auditoria, por isso optou-se 
pela contratação das mesmas, 
por considerá-las especializadas 
para tal fim.”

O procedimento utilizado pela 
SMF para cobrança e recebimento 
dos valores de ajuste baseia-se 
unicamente no conteúdo dos 
relatórios de auditoria apresentados 
pelas firmas contratadas pelas 
concessionárias,  ou seja,  a 
SMF vem transferindo o total 
controle sobre a execução físico-
financeira dos termos a entidades 
pertencentes à iniciativa privada 
indicadas pelas concessionárias.
A Cláusula Quarta, parágrafo 
quarto, dos termos de concessão 
firmados assim estabelece:

CEMUSA DO BRASIL LTDA

Nome do Sócio Participação 

Cemusa Corporation Europea de Mobiliário Urbano (Espanha) 99%

Industrial de Limpeza y Servicios S/A Unipersonal (Espanha) 1%

Pedro Villaça Renaut de Oliveira – Administrador 0%



155 Revista TCMRJ    n. 33 - agosto 2006
155 Revista TCMRJ    n. 41 - maio 2009

A  C O N C E S S I O N Á R I A 
apresentará, até o dia 1º de 
novembro de cada ano, no 
mínimo duas propostas de 
empresas de auditoria, dentre 
as denominadas “Big Four” , 
para que o Município escolha 
até  o  1º  de  dezembro de 
cada ano, mediante sorteio 
r e a l i z a d o  e m  a u d i ê n c i a 
pública, uma das empresas 
para a realização de trabalho 
de auditoria na contabilidade, 

SORTEIO PARA ESCOLHA DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Termo Concessionária Data da Ata Empresas Indicadas Empresa Escolhida

578/1999 ADSHEL 25/11/2005 BKR-Lopes Ernst & Young

Ernst & Young

22/11/2006 BKR-Lopes BKR-Lopes

Ernst & Young

KPMG Transaction and Forensic 
Services

03/12/2007 BKR-Lopes BDO - Trevisan

Ernst & Young

BDO - Trevisan

579/1999 e 580/1999 CEMUSA 25/11/2005 Storino Auditores Indepen-
dentes

Storino Auditores Inde-
pendentes

MPCN Sistemas Contábeis e de 
Auditoria

KPMG Transaction and Forensic 
Services

Price Waterhouse e Coopers

22/11/2006 Storino Auditores Indepen-
dentes

KPMG Transaction and Fo-
rensic Services (1a coloca-
da no sorteio - desistência)
MPCN Sistemas Contábeis 
e de Auditoria (2a colocada 
no sorteio)

MPCN Sistemas Contábeis e de 
Auditoria

KPMG Transaction and Forensic 
Services

Price Waterhouse e Coopers

07/12/2007 KPMG Transaction and Forensic 
Services

MPCN Sistemas Contábeis 
e de Auditoria

MPCN Sistemas Contábeis e de 
Auditoria

Storino Auditores Indepen-
dentes

APEL – Alexandre Pires Escri-
tórios Ltda.

nos contratos de publicidade 
ou em outros documentos da 
CONCESSIONÁRIA, de modo a 
confirmar e demonstrar, a cada 
ano, qual o valor efetivamente 
devido pela apl icação do 
percentual  de XX sobre o 
faturamento bruto relativo à 
exploração publicitária prevista 
no caput desta cláusula...

Segundo nosso entendimento, a 
interpretação desse dispositivo 
contratual indica que as empresas 

a serem escolhidas em sorteio 
a d v i r i a m  e x c l u s i v a m e n t e 
dentre as denominadas “Big 
Four”, opção que confere maior 
respaldo impessoal aos relatórios 
de  audi tor ia  emi t idos .  No 
entanto, pela leitura das atas 
de sorteios públicos realizados 
para escolha de empresas de 
auditoria independente, segundo 
o preceito acima, houve a seguinte 
disposição de concorrentes e 
escolhidos:
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Pela análise das informações 
contidas  no quadro acima, 
verificamos que as concessionárias 
não vêm atendendo ao preceito 
estabelecido no Parágrafo Quarto 
da Cláusula Quarta dos termos 
de concessão. Constatamos que 
as empresas indicadas para 
sorteio não são exclusivamente 
as chamadas “Big Four”, tendo 
sido apresentadas em sua maioria 
propostas de empresas com menor 
reconhecimento no mercado. 
Dentre as empresas contratadas 
após sorteio, a Ernst & Young 
(auditoria contas ADSHEL 2006) 
foi a única reconhecida como 
representante do grupo das “Big 
Four”. 
Além disso, de acordo com a 
análise dos relatórios de auditoria, 
constatou-se que os mesmos 
apresentam deficiências na 
avaliação e controle exercido 
sobre a execução financeira 
dos contratos de publicidade 
firmados. A partir da leitura e 
análise dos relatórios de auditoria 
apresentados,  apontamos o 
seguinte:
• Os critérios das auditorias 
ficam a cargo das concessionárias, 
não havendo parâmetros pré-
determinados pela SMF ou uma 
uniformidade adotada;
• Os critérios acordados são 
restri tos,  não configurando 
opinião ou maior responsabilidade 
da empresa de auditoria sobre 
os procedimentos adotados 
para estabelecimento do valor 
faturado. 
A partir  da verificação dos 
relatórios de auditoria remetidos 
pela SMF (Anexo – Doc 4 e Doc 
6), foi constatado que alguns deles 
não indicam expressamente quais 
os critérios de auditoria adotados, 
enquanto outros, expõem os 
critérios organizando-os itens. 
Cabe observar, entretanto, que 
os critérios listados em alguns 
dos relatórios não resguardam 
adequadamente o Município 

contra  a  ocorrência  de um 
eventual subfaturamento, pois se 
baseiam apenas em verificações de 
conformidade com a contabilidade 
da empresa. 
Procedimentos de auditoria tais 
como checagem das informações 
contábeis ou até mesmo as 
circularizações (confirmações 
junto  aos  c l ientes  sobre  a 
execução dos serviços) têm início 
em notas fiscais da empresa, 
permitindo hipoteticamente que 
uma venda não escriturada fique 
automaticamente excluída do rol 
de casos a serem confirmados.
Destacamos alguns trechos de 
relatórios apresentados à SMF:
Ernst  & Young,  13/01/2006 
(ADSHEL - relativo ao exercício 
de 2006)

“ E m  c o n f o r m i d a d e  c o m 
nossa proposta de prestação 
de serviços datada de 27 de 
novembro de 2006, realizamos 
os procedimentos enumerados 
abaixo, os quais foram pré-
acordados com a Administração 
da ADSHEL Ltda, referentes 
às transações que originaram 
o reconhecimento de receita 
( faturamento) entre 01 de 
janeiro e 31 de dezembro de 
2005...”
“ O s  p r o c e d i m e n t o s  p r é -
acordados não constituíram um 
exame de auditoria de acordo 
com as normas de auditoria 
geralmente aceitas, cujo objetivo 
seria a expressão de uma 
opinião sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. 
Conseqüentemente, não estamos 
expressando qualquer opinião 
sobre as receitas de exploração 
publicitária da Companhia. 
Caso tivéssemos realizado 
procedimentos adicionais, 
outros assuntos importantes 
poderiam ter sido identificados 
e reportados neste relatório.”
“Este relatório é para uso 
exclusivo da Administração 
da ADSHEL Ltda, uma vez 

q u e  e l a  p a r t i c i p o u  d a 
e l a b o r a ç ã o  e  c o n c o r d o u 
com a definição do escopo 
dos procedimentos limitados 
de auditoria realizados, bem 
como assumiu responsabilidade 
p e l a  s u f i c i ê n c i a  d e s s e s 
procedimentos.“

BKR – Lopes, Machado, 06/02/2007 
(ADSHEL - relativo ao exercício 
de 2006)
As citações são as mesmas feitas 
no relatório da Ernst & Young, 
trocando-se apenas as palavras 
grifadas por outras de mesmo 
cunho significativo:
• Onde se lê realizamos, leia-se 
aplicamos;
• Onde se lê companhia, leia-se 
empresa.
 Storino – Auditores Independentes, 
15/02/2006 (CEMUSA - relativo ao 
exercício de 2005)

“Nossos exames foram efetuados 
de conformidade com as normas 
de auditoria e de acordo com 
os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, bem como de 
acordo com os procedimentos 
de auditoria os quais julgamos 
necessários nas circunstâncias. 
O objeto desse relatório, se 
limitou apenas à composição da 
receita bruta da Companhia.”

MPCN – Sistemas Contábeis 
e Auditoria S/C, SEM DATA 
(CEMUSA - relativo ao exercício 
de 2006)

“ N o s s o s  e x a m e s  f o r a m 
efetuados de acordo com as 
práticas contábeis adotadas 
no Brasil e de acordo com 
os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade, tendo sido 
aplicados procedimentos de 
auditoria julgados necessários 
às circunstâncias. Nosso objetivo 
se limitou apenas à composição 
da Receita Bruta da Cemusa 
Rio S/A . “

CONCLUSÃO
                    
Quanto à resposta da diligência 
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remetida para cumprimento pela 
Secretaria Municipal de Obras, 
somos pela manutenção da mesma 
para  que  se jam dev idamente 
esclarecidos os questionamentos 
promovidos através dos itens III e IV, 
recomendando-se, outrossim, seja 
autorizada nova verificação “in loco” 
para avaliação do cumprimento da 
instalação do mobiliário urbano, 
segundo o cronograma estabelecido 
contratualmente, assim como do 
funcionamento e manutenção das 
peças.

Quanto aos itens da diligência 
direcionados à resposta da Secretaria 
Municipal de Fazenda, consideramos 
satisfatório o esclarecimento da 
questão levantada no item 1. No que 
tange ao item 2, não consideramos 
esclarecida a questão, indicando 
como impropriedades os seguintes 
apontamentos:

• Ocorrência de subcontratação 
indevida no âmbito dos Termos 
de Concessão nº 579/99 e 580/99 
(celebrados junto à Companhia 
Cemusa Rio);

∙ Tanto a SMO, quanto a SMF, 
declaram desconhecer a prática 
de cessão, transferência ou 
subcontra tação do  ob je to 
contratado, no todo ou em 
par t e .  Reg i s t ra - s e  que  a 
Cláusula Nona dos termos de 
concessão estipula: “A presente 
concessão não poderá ser objeto 
de cessão, transferência ou 
subcontratação, no todo ou em 
parte, sem prévia autorização 
do Município, sob pena de 
imediata caducidade.”(grifo 
nosso);
∙  A subcontratação procedida 
foge dos moldes previs tos 
no Edital de Licitação por 
Concorrência nº 05/98, enquanto 
fixa o valor da participação 
do Município na exploração 
publicitária, tomando por base 
acordo realizado entre empresas 
do mesmo grupo. 

A d i c i o n a l m e n t e ,  s e g u n d o 
verificação das alterações promovidas 

nos Termos de Concessão nº 578/99, 
579/99 e 580/99 e avaliação de suas 
conseqüências práticas, algumas 
deficiências puderam ser observadas 
no que tange à fiscalização físico-
financeira dos mesmos.

• Transferência total da fiscalização 
à entidades de natureza privada 
indicadas pelas concessionárias.
•  Desv io  de  f ina l idade  na 
interpretação da Cláusula Quarta, 
§ 4º, dos Termos de Concessão nº 
578/99, 579/99 e 580/99. O sorteio 
deveria restringir-se às empresas 
de auditoria conhecidas com “Big 
Four”.
• Falta de determinação e de 
uniformidade dos critérios utilizados 
para realização dos trabalhos de 
auditoria independente.  “
O Sr Diretor da Secretaria de 

Controle Externo e o Sr Secretário-
Geral, em posições consentâneas, 
endossam a proposta retro.

A douta Procuradoria Especial, em 
parecer visado pelo Sr. Procurador-
Chefe, opina pela manutenção da 
diligência proposta.

É o Relatório.

Neste processo, que 
trata especificamente 

da inspeção especial da concessão 
pública para instalação /conservação 
de sanitários públicos no Município 
do Rio de Janeiro,  gostaria de 
parabenizar o Corpo Técnico da 1ª 
IGE, que empreendeu e elaborou um 
diagnóstico completo e verdadeiro 
acerca dos serviços contratados.

Considerando que a verificação 
in loco realizada deixou patente que 
o objetivo dos serviços não foram 
atingidos em sua plenitude.

Considerando a constatação 
da ocorrência de subcontratação 
indevida nos termos de concessão 
celebrados junto à Companhia 
Cemusa Rio, conforme demonstrado 
no item dois de fls. 77 dos autos, 
onde configura prática danosa na 
execução desses termos e infrige o 
art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/93, 

que proíbe a subcontratação parcial 
ou total do objeto da contrata ou 
sua cessão, sem previsão no termo 
contratual, ensejando a sua rescisão 
conforme dispõe  o art. 79, inciso I, 
da  Lei nº 8.666/93.

Considerando que no Relatório 
precedente,  foram constatadas 
impropriedades, que ensejam o 
endereçamento de determinações 
corretivas a SMO e SMF, conforme 
proposto pela 1ª IGE na instrução de 
fls. 80v e 81 dos autos.

Voto pela diligência, para que 
seja remetido através de cópia de 
inteiro teor do Relatório e Voto 
que fundamentam esta decisão, à 
Secretaria Municipal de Obras e a 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
para que adotem providências 
dentro do seu alcance, com vistas 
a esclarecer os pontos abordados na 
conclusão do relatório precedente. 
Devo dizer que o encaminhamento 
de expediente com as informações 
aos itens questionados/diligenciados 
por este Tribunal devem trazer 
informações detalhadas e específicas 
acerca dos itens abordados no 
presente relatório.

Lembro que o atendimento 
às diligências do Tribunal é uma 
exigência legal, passível de aplicação 
de multa, conforme previsto na Lei        
nº 3.714/2003.

Autorizo, nova verificação in 
loco sugerida pela 1ª IGE, uma vez 
que possibilitará a correção e/ou a 
melhoria dos serviços de instalação 
e manutenção do mobiliário urbano 
relacionados aos termos de concessão 
pública nº 578/99, 579/99 e 580/99. 

Determino o retorno dos autos 
à 1ª IGE, a fim de aguardar as 
informações/ documentos, para 
posterior juntada e exame do presente 
processo. 

C o n c e d o  d o  p r a z o  d e  3 0 
(trinta) dias para que os órgãos 
jurisdicionados cumpram a diligência 
determinada.

VOTO
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Nota de Jornal
 
Li na manchete do jornal:
 Matemática Verde!
 e pensei... criei.
Verde seria uma boa cor
para matemática?
Penso no cinza pelo raciocínio.
Cérebro!
Ou no vermelho por enlouquecer
ao não se encontrar a solução.
Prata ao chegar ao fim
da demonstração.
Matemática é um
emaranhado de cores,
de emoções.
Ela está em tudo
que se refere à vida,
à evolução.
Ela é Branca,
luz,
porque se divide
como no prisma
do arco-íris
se soma
se tudo!

Poesia de Dulce combina Castro Alves e Clarice Lispector com muito romantismo.

“Matemática verde: 
extrato concentrado”

Matemática e também em Biologia, 
Dulce apresenta dualidades de 
artista: a poesia parece intermediar 
as sombrias equações e as inexoráveis 
necessidades da existência. “Lembro 
as vezes, inúmeras, que para relaxar 
sentava nos bancos da UFF e criava, 
viajava para fugir das fórmulas 
matemáticas. Fico feliz ao ver que 
a matemática se posiciona em tudo 
que tocamos; na lógica é inevitável. 
E até mesmo na métrica dos versos 
está presente”. 

Por sugestão da Diretora de 
Publicações, Vera Mary Passos, e 
incentivo da “cobaia” Goreti, colega 
da Biblioteca, Dulce se matriculou no 
curso de Literatura “Contos, Prosas e 
Poesias”, do Professor Cairo Trindade. 
Em dois anos de curso, Dulce publicou 
quatro poesias no livro “Hiper”, 
da Editora Contemporânea. “Foi 
meu singelo começo. Em breve será 
lançado o livro “Contos e Prosas”, que 

divido com outros autores, também 
organizado por Cairo Trindade. 
Conhecer o Cairo foi dar início a este 
sonho: escrever meu próprio livro, 
que já comecei a idealizar”.  

Embora reconheça distante das 
literaturas atuais, Dulce revela 
inspirar-se em Castro Alves e, 
romântica confessa, na obra de Clarice 
Lispector. “Meu coração prova: / amor 
é extrato concentrado”, confirma no 
pequeno poema já publicado.

Não bastassem as atividades 
na Biblioteca do TCMRJ e as horas 
de poesia, Dulce ainda encontra 
tempo para música. Desde 2002, 
Dulce integra o Coral do TCMRJ na 
qualidade de soprano. “Faço parte 
do Coral desde quando foi criado. 
Na música, que tanto me fascina, a 
poesia pode ser cantada; os versos 
tomam forma, criam vida propagada 
através do som”.

“Prata da Casa”, a servidora 
Dulce Gonçalves Rodrigues, 
da Diretoria de Biblioteca e 

Documentação, revelou ter herdado da 
mãe a capacidade de agrupar palavras 
inusitadas e reinventar as realidades 
humanas. “Minha mãe me ensinou as 
primeiras letras. Veio o colégio, e nas 
reuniões de datas especiais, como Dia 
dos Mestres, das Mães, dos Pais etc., 
mamãe criava poesias para que eu 
recitasse. Naquela época não possuía 
a timidez de agora, e o fazia com 
muito orgulho; mamãe sempre foi 
meu espelho em tudo”. Dulce assina 
Pessoa, nome de solteira da mãe, em 
homenagem póstuma.

Curiosamente  bachare l  em 
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por dentro do tcm
rj

À frente da Assessoria de 
Legislação desde julho de 
1981, ano da criação do 

TCMRJ, a bibliotecária Maria Cecília 
R.D. de Paula apresenta histórico da 
implementação, estrutura e atribuições 
do setor. No início denominado 
Divisão de Documentação e Legislação, 
“nosso departamento abrigava duas 
subdivisões: Legislação e Biblioteca. 
Sob gestão do conselheiro Luiz Alberto 
Bahia, de janeiro de 1984 a dezembro 
de 1985, houve a divisão formal do 
setor. A estrutura da Biblioteca foi 
criada e desvinculada da nossa, que 
passou a se denominar Assessoria de 
Legislação. Apenas a nomenclatura 
mudou; tarefas e funções foram 
mantidas”, aponta Cecília.

A Assessoria conta atualmente 
com seis servidores. Selma Cortines, 
Ellen Fernandes Barbosa e a própria 
diretora Cecilia são responsáveis 
por analisar, diariamente, os Diários 
Oficiais das três esferas de Poder. Em 
seguida, as três servidoras cadastram 
os atos considerados importantes, 
sobretudo às atividades do Município 
e do Tribunal, e, não raro, revisam os 
atos já cadastrados, à medida que são 
alterados, revogados ou retificados.

“Somos três pessoas para verificar 
e  al imentar  nosso sistema de 
cadastramento de informação. São 
seis olhos para maior correção do 
trabalho”, afirma Cecília.

Cabe a Denise Caruso D. Figueiredo 
publicar na Intranet a capa e o sumário 
dos Boletins da Assessoria Tributária 
e Contábil, enviados, semanalmente, 
pelo COAD-Centro de Orientação, 
Atualização e Desenvolvimento 
Profissional. “Com base nos assuntos 
descritos no sumário, os interessados 
vêm à Assessoria em busca de pesquisa 
mais aprofundada”, explica Cecília. 

Já os servidores Carlos Manhães 

Assessoria de Legislação: 
agilidade e segurança das informações

Filho e Solange Alves Rego se 
responsabilizam por atender ao 
público, não somente interno, mas 
também externo. “Muitos estudantes 
nos procuram para realizar pesquisas 
e, com frequência, somos consultados 
por servidores de outros Tribunais, da 
Procuradoria do Município, da Câmara 

Equipe da Legislação: Cecília, ao centro, ladeada, à esquerda, por Ellen e Denise 
e, à direita, por Carlos e Selma

e de outros órgãos. Isto é muito 
gratificante para nós”.

Cecilia e equipe não medem 
esforços para apresentar, mesmo 
que parcialmente, resultado para 
as consultas ao setor. “Há casos 
em que precisamos fazer pesquisa 
fora, em outros órgãos. Nós temos 
a preocupação de que o usuário 
não saia daqui sem informação, 
absolutamente verificada e atualizada. 
Se de todo não tivermos a informação, 
encaminhamos o usuário aos órgãos 
capazes de responder. Tentamos 
esmiuçar, amarrar o assunto. Temos de 
transformar a informação ‘bruta’ em 
facilidade de pesquisa”, observa.

 Para Cecília, a Assessoria trabalha 
como em comunidade. Apesar de 
predefinidas, as tarefas do Setor 
podem ser remanejadas quando 
necessário. “Eu sou a chefe, mas não 
trabalho sozinha. Os funcionários 
estão sempre prontos para me 
ajudar; sem eles realmente eu não 
conseguiria fazer, em tempo e hora, 
tudo que a Assessoria de Legislação 
demanda. O mérito é de todos nós”, 
elogia Cecília. 

“

”

Com frequência, 
somos consultados 
por servidores de 
outros Tribunais, 
da Procuradoria 
do Município, da 

Câmara e de outros 
órgãos. Isto é muito 
gratificante para nós.
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Apresente obra, de autoria 
do ilustre advogado e vice-
presidente  do Inst i tuto 

Internacional de Estudos de Direito 
do Estado, Fábio Medina Osório, 
consiste no elaborado estudo de um 
tema afeto ao Direito Administrativo, 
mais especificamente relacionado com 
o universo da gestão pública, que é a 
improbidade administrativa.

Fruto de seu doutorado realizado na 
Universidad Complutense de Madrid, 
sob orientação do Catedrático Eduardo 
Garcia de Enterría, a tese foi aprovada, 
summa cum laude, à unanimidade 
pela Banca Examinadora.

O termo probidade, no vernáculo, 
compreende a “qualidade de probo (de 
caráter íntegro; honesto, honrado, reto, 
justo)”. Este é um consectário de um 
outro valor chamado “moral”.

A Constituição da República de 1988 
arrolou dentre os princípios inerentes 
à Administração Pública, previstos 
no art. 37, caput, o da moralidade 
administrativa, considerada pela 
doutrina como a fonte do dever de 
probidade administrativa. 

De  acordo com o  autor,  a 
perspectiva adotada no discurso 
da Assembléia Constituinte é a de 
crescente aproximação do direito 
à ética, ou vice-versa (...)1. Desta 
forma, certas normas morais foram 
assumindo uma dimensão jurídica, 
uma forma de ética institucional, 
ainda que controlada. 

TEORIA DA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: 
MÁ GESTÃO PÚBLICA, 
CORRUPÇÃO E INEFICIÊNCIA
Autor: Fábio Medina Osório
Editora Revista dos Tribunais

Resultado da inserção de previsão 
expressa relativa à moralidade e 
a atos ímprobos na Carta Magna, 
a improbidade administrativa foi 
disciplinada pela Lei nº 8.429/92, que 
os divide em três espécies:

- aqueles que importam em 
enriquecimento ilícito (art. 9º);

- os que causam dano ao Erário 
Público (art. 10); e

- aqueles que atentam contra os 
princípios da Administração pública 
(art. 11). 

Uma vez praticados tais atos, 
através de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, estará o administrador 
público no exercício de suas funções 
sujeito às penalidades ali previstas. 

Denominada, pelo autor, de Código 
Geral de Conduta dos agentes públicos 
brasileiros, a respectiva norma legal 
alcançaria inclusive os agentes 
políticos.

A tese em comento está concentrada 
na Lei supracitada, tendo por propósito 
a análise da improbidade à luz do 
direito punitivo. Neste sentido leciona 
o autor: É na aludida lei que se tipificam 
atos de improbidade administrativa e 
se cominam sanções que afetam 
direitos fundamentais dos acusados, 
na perspectiva de proteção de certos 
valores relacionados a variáveis graus 
de honestidade e eficiência no setor 
público2. 

Desta sorte, e consoante o § 4º do 
art. 37 da Carta Magna, disciplinado 
pela Lei nº 8.429/92, o ato ímprobo 
apontado possui a natureza jurídica 
não apenas definida, mas também é 
tutelado pelo Direito Administrativo, 
sendo, na sua essência, composto 
pela desonestidade ou ineficiências 
graves decorrentes de ações ou 
omissões, dolosas ou culposas do 
agente público.

1 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública: corrupção: ineficiência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 88.
2 Ob. cit., p. 22.
3 P. 464.
4 P. 24.

Fernanda Philippi de Negreiros Maluf
Assessoria Jurídica do TCMRJ
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Denominada, pelo autor, de Código 
Geral de Conduta dos agentes 

públicos brasileiros, a respectiva 
norma legal alcançaria inclusive os 

agentes políticos.
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Segundo o  i lus t re  Doutor, 
desonrado, no setor público, pode 
ser tanto o desonesto, quanto o 
intoleravelmente ineficiente3. Trata-
se de uma verdadeira patologia da 
gestão pública, uma imoralidade 
administrativa qualificada. 

A obra está dividida em duas 
etapas. Na primeira, a improbidade 
administrativa é situada no universo 
rico e complexo da má gestão 
pública, evidenciando as distinções 

entre estes conceitos, bem como as 
consequências extraídas do fato de 
que o primeiro é espécie do segundo. 
No segundo momento, enfocam-se as 
características gerais da improbidade 
no ordenamento jurídico brasileiro.

Ao longo da obra, o autor pretende 
conciliar os ideais de redução da 
impunidade e proteção a direitos 
de defesa, salvaguardando-se os 
direitos fundamentais difusos na 
sociedade, com ampliação dos direitos 

fundamentais dos acusados em 
geral.4

O trabalho apresentado é de notável 
densidade, trazendo um importante 
conceito de improbidade no sistema 
constitucional brasileiro, motivo 
pelo qual se torna imprescindível 
não apenas para os ocupantes de 
cargos públicos, mas também para 
os estudiosos de direito e cidadãos 
interessados na manutenção do Estado 
Democrático de Direito.

Teresa Cristina Fernandes de Queiroz Direito
Assistente Jurídico do TCMRJ

DIREITO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 

Direito Administrativo a cada 
dia mostra sua importância 
no ordenamento jurídico, 

dada a especialização dos temas a 
ele ligados.

A obra, DIREITO ADMINISTRA-
TIVO SANCIONADOR, a qual tenho 
a honra de comentar, de FÁBIO 
DE MEDINA OSÓRIO, advogado 
e vice-presidente do Instituto de 
Internacional  de Estudos  de Direito  
do Estado (IIEDE),  reflete a evolução  
das normas sancionadoras. 

A concepção material das sanções 
administrativas defendida pelo autor 
desde 1999, em artigo publicado na 
Revista de Administratición Pública 
(RAP) n. 149 em Madrid, foi o 
embrião do livro ora apresentado.

O  t r a b a l h o  e m  d e s t a q u e 
é prefaciado pelo Mestre Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, que 
dispensa maiores comentários.

Como menciona o professor Moreira 
Neto, “DIREITO ADMINISTRATIVO 

Autor: Fabio Medina Osório
Editora Revista dos Tribunais

SANCIONADOR”, em sua 1ª edição 
em 2000,  traduz-se como a primeira 
obra que trata especificamente sobre 
o tema sanção  administrativa.

Esta 2ª edição mostra a evolução 
do conceito de uma Teoria Jurídica do 
Direito Administrativo Sancionador, 
t ema apresentado  no  cenár io 
nacional nos anos 90 e amadurecida 
na estada de MEDINA OSÓRIO 
na Universidade Complutense de 
Madrid, onde teve como orientador 
de sua tese de doutoramento o 
Catedrático Professor EDUARDO 
GARCÍA DE ENTERRÍA.

Por um encadeamento de noções 
e informações eminentemente lógico 
e técnico, e em conformidade com a 
evolução dos princípios do Direito, 
o autor desenvolveu o estudo em 
três segmentos, divididos em seis 
capítulos, legitimando-se a segura 
titulação dada à obra, evoluindo 
desde a  concepção da sanção 
administrativa até um contributo 

para uma nova fase deste instituto, 
passando pela constitucionalização 
e  pr incípios  para  a  apl icação 
d a  n o r m a  s a n c i o n a d o r a ,  a 
responsabilização do agente e suas 
implicações com a observância 
dos direitos e garantias para os 
acusados, almejando a segurança 
jurídica com o cumprimento do 
prazo prescricional.

A matéria,  assim, é tomada 
por uma agradável leitura, capaz 
de orientar o intérprete a uma 
assimilação de fácil interpretação 
dos diversos conceitos expostos, 
abordando  aspec tos  t eór icos , 
expondo considerações doutrinárias 
e jurisprudenciais.

O ilustre autor MEDINA OSÓRIO 
oferece um trabalho primoroso  para 
que se realizem as transformações 
institucionais necessárias e  para 
que a atividade punitiva do Estado 
brasileiro respeite cada vez mais a 
dignidade humana.



 c
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Com os cumprimentos desta 

Pasta, sirvo-me deste feito para 
acusar o recebimento da Revista 
TCMRJ – janeiro/2009, agradecendo 
a distinguida gentileza pelo envio do 
mencionado exemplar, constituindo, 
certamente, mais um dos serviços 
prestados por essa honrada Corte.

Colho o ensejo para consignar 
elogios à qualidade do exemplar 
em tela, não só pela excelente 
apresentação, mas, sobretudo, pelo 
elevado conteúdo de suas matérias 
e artigos.

Paulo Jobim Filho 
Secretário Municipal de 
Administração

Acuso recibo de la REVISTA 
DEL TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, Nº 
40, Janeiro de 2009. Como siempre, la 
misma es de excelente calidad y nos 
mantiene informados sobre la realidad 
Del control externo efectuado, por 
Uds. Y el Estado em su totalidad, y de 
otras importantes noticias como los 
resultados de las elecciones de octubre 
de 2008, etc.

Este intercambio me permite, como 
uruguayo, tener conocimiento Del 
Derecho comparado. Como siempre 
estoy a vuestra disposición a los 

efectos de colaborar com la difusión 
de estos aportes que contribuyen al 
engrandecimiento y consolidación Del 
Estado de Derecho. No olvidemos que 
el controles inherente a la democracia 
porque permite que el povo tenga 
información de como se usan sus 
dineros.

Rubén Flores –Dapkevicius 

Abogado y profesor de Derecho

Agradeço cordialmente a Vossa 
Excelência a remessa da edição 
nº 40, janeiro 2009, ano XXVI 
da Revista TCMRJ e solicito que 
transmita meus cumprimentos 
a todos que colaboraram para o 
êxito e a qualidade do trabalho 
realizado.

Aproveito para facilitar-lhe pela 
abordagem dos temas tratados, em 
especial sobre “Os Novos Planos para 
o Rio”, contribuindo, assim, para a 
execução dos trabalhos do corpo 
técnico e dos gestores da Prefeitura 
na implementação de uma política 
voltada para a população mais 
desfavorecida e para as áreas mais 
críticas apontadas pelos cariocas.

Fernando William 
Secretário Municipal de Assistência 

Social

Ao saudar o estimado amigo e 
ilustre Presidente, cumprimento-o 
pelo belo e oportuno artigo, de sua 
autoria, publicado na Revista TCMRJ 
nº 40, página 1, do TCMRJ, sob o título 
“Palavras do Presidente”.

Victor Faccioni 
Presidente da ATRICON

Acuso o recebimento do nº 40 da 
Revista TCMRJ. Além de excelentes 
colaborações, destaco o belo trabalho 
do competente Dr. Marcos Heusi, que 
apresenta reflexões oportunas para 
o aperfeiçoamento do nosso sistema 
eleitoral. Convém divulgá-las e discuti-
las, pois partem de um expert do Direito 
Eleitoral.

José Joaquim da Fonseca Passos

Tenho grande satisfação em registrar 
o recebimento da edição de janeiro/2009 
da Revista TCMRJ, que muito apreciei.

Cumprimentando-o pelas Palavras 
do Presidente, agradeço, sensibilizado, a 
gentileza com que fui distinguido.

Senador Marco Maciel 

Agradeço a gentileza do envio do exemplar  
“Novos planos para o Rio”, no qual se 

ponderam as expectativas do povo em relação 
à nova administração, neste momento em que 

há novo prefeito, novo secretariado e mudanças 
na Câmara. É uma valiosa contribuição para a 

cidade do Rio de Janeiro e seus habitantes.

Deputado Inocêncio Oliveira
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Tenho a honra de dirigir-me ao 
Excelentíssimo Senhor para agradecer 
o recebimento do material gráfico de 
ótima qualidade enviado pelo Tribunal 
de Contas do Município do RJ a meu 
Gabinete Parlamentar.

Vereador Leonel Brizola Neto 

Muitíssimo grato pela sua gentileza 
enviando-me a excelente Revista 
TCMRJ nº 40 e retrata não apenas 
atividades deste Tribunal de Contas, 
mas também matérias dos mais alto 
interesse para nossa cidade do Rio de 
Janeiro. Meus cumprimentos pelas suas 
oportunas palavras de abertura que 
soam como alertas contra a corrupção 
e a desonestidade.

Luiz Gonzaga Schroeder Lessa 
General do Exército

Agradeço a V. Exª o envio da 
revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro e 
parabenizo-o pela excelência do 
trabalho realizado.

A democracia somente se torna 
efetiva quando há um ambiente 
propício ao debate e a informação. 
Por essa razão, considero louvável 
a  inic ia t iva ,  que demonstra  a 
preocupação da instituição com a 
transparência e a publicidade de 
seus atos. A publicação evidencia 
o esforço em repensar o papel dos 
Tribunais de Contas, assim como a 
atenção aos problemas mais amplos 
do Município, constituindo um 
exemplo positivo para outros entes 
da administração pública.

Deputado Alberto Pinto Coelho 
Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais

Agradeço a gentileza da remessa 
da Revista TCMRJ “Novos Planos para 
o Rio”

Ministro Luis Felipe Salomão

A Revista TCMRJ - nº 40, janeiro 
de 2009, está excelente. As matérias 
nela incluídas são do interesse não 
só do Rio de Janeiro, como também 
de todo o País.

Merecem rea lce  os  “Novos 
Planos para o Rio”, com relação 
ao perfil dos vereadores reeleitos 
para  a  Câmara  Municipal  (em 
particular as vencedoras Andréa 
Gouvêa Vieira e Aspásia Camargo); 
“O que o carioca espera do novo 
Governo” (espera muito, em face 
da herança recebida pelo prefeito 
Eduardo Paes); “O Rio que ninguém 
gosta” (e não gosta mesmo); “Os 
recursos do Fundeb e o pagamento 
dos Inativos e Pensionistas”, com 
lições na perspectiva jurídica dos 
expressivos e doutos DIOGO DE 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO, 
RICARDO LOBO TORRES, JOSÉ 
AFONSO DA SILVA e, ainda, o mais 
notório, o Ministro SEPULVEDA 
PERTENCE, que trazem para aqueles 
que têm acesso à publicação do 
TCMRJ uma visão praticamente 
global de como são vistas as contas 
do Município.

Não podia deixar de me referir 
aos conceitos emitidos no artigo 
“Mediação: entre o Individualismo 
e a Independência”, que faz um 
estudo objetivo e amplo para a 
superação de conflitos de interesse 
mediante  arbi t ragem,  que  aos 
poucos está sendo cada vez mais 
utilizada no mundo ara a realização 
da Justiça, sem necessidade de se 
recorrer às instituições jurídicas 
públicas. 

Enfim, verifica-se o que iniciei 
dizendo: “A Revista TCMRJ (n° 40, 
janeiro de 2009) está excelente.”

Deixei de propósito para o fim o 
elogio que merece as considerações 
emitidas sob o título “Palavras 
do Presidente”. De fato, será de 
grande importância para o exame 
das  contas  da  Adminis t ração , 
de  todas  as  adminis t rações ,  a 
criação do cargo de auditor e do 

Conselho Nacional dos Tribunais de 
Contas, com que seriam superados 
problemas que subsistem de um 
modo geral.

Hélio Saboya 
Advogado

Acuso o recebimento da excelente 
revista de nº 40, do Colendo Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, de leitura agradável 
pela qualidade dos artigos nela 
elencados.

Desembargador Paulo Ventura 
2º Vice-Presidente do TJ/RJ

A p r a z - m e  t e r  e m  m ã o s  a 
excelente Revista TCMRJ  nº 40, 
de janeiro de 2009, e também o 
seu amabilíssimo cartão sobre o 
trabalho de nossa autoria que, para 
honra deste signatário, nela mereceu 
publicação.

Nem tenho palavras para elogiar 
a Revista, que merece aplausos 
não apenas pela qualidade de seu 
conteúdo, como também pelo apuro 
e beleza de sua forma gráfica.

Carlos Pinto Coelho Mota

Cumprimentando Vossa Excelência, 
agradeço o envio do exemplar nº 40, de 
janeiro de 2009, Ano XXVI, da Revista 
TCMRJ.

Osmar Machado Fernandes 
Corregedor Nacional do Ministério 

Público

Agradeço a gentileza do envio de 
exemplar da “Revista TCMRJ –Novos 
Planos para o Rio “. Na oportunidade, 
cumprimento Vossa Excelência e 
equipe pelo trabalho realizado.

Conselheiro  Severino José 
Costandrade de Aguiar 

Presidente TCE/TO
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.
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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.




