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Rio Olimpíadas 2016

O Rio de Janeiro agradece ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
ao governador Sérgio Cabral, ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente
emérito da FIFA, João Havelange e ao presidente do Comitê Olímpico
Brasileiro, Carlos Nuzman, pela parceria vitoriosa, que elegeu a Cidade
Maravilhosa sede das Olimpíadas 2016.
Parabéns, Rio!
Parabéns, Brasil!

Rio Olimpíadas 2016

N

o dia 02 de outubro
de 2009, o Rio de
Janeiro colheu os
frutos plantados
em 2007. A par da
beleza impactante de nossa cidade
e do atendimento às exigências
do COI, foi ela a escolhida para
sediar as Olimpíadas de 2016
por inúmeras razões, dentre as
quais o êxito da organização dos
jogos pan-americanos, ainda sob
a administração do Prefeito César
Maia. É inegável que o sucesso
de 2007 repercutiu na escolha
realizada em 2009, desbancando
as supostamente imbatíveis
Chicago, Tóquio e Madri. Este
foi o verdadeiro legado do Pan
de 2007.
É certo, também, que os
esforços conjuntos de nossos
dirigentes políticos – Presidente
da República, Governador do
Estado e Prefeito da Cidade –, de
nosso atleta de todos os tempos
– Pelé – e dos dirigentes do COB,
Carlos Arthur Nuzman e Carlos
Osório, foram fundamentais para
que o Rio de Janeiro ganhasse
esta disputa. Porém, há que se

reconhecer o apoio definitivo do
Doutor João Havelange que, ao dar o
seu aval ao Rio de Janeiro, contribuiu
de forma decisiva para que nossa
cidade saísse vitoriosa. Isto se deve ao
respeito, reconhecimento e prestígio
internacionais de que desfruta junto
ao COI, do qual foi presidente durante
mais de 40 anos, sendo, atualmente,
seu presidente de honra.
Passada a imensa alegria pela
escolha inédita de uma cidade
da América do Sul para sediar as
olimpíadas de 2016, deparamo-nos,
desde já, com os grandes desafios que
o Poder Público – com a participação
da iniciativa privada – enfrentará ao
longo dos sete anos que nos separam
do maior evento esportivo do mundo.
Ganhamos a primeira batalha, mas o
que desejamos mesmo é a vitória final.
Desejamos corresponder dignamente às
esperanças do Brasil – que não pode
perder a grande chance de fazer ecoar
mundo afora sua voz, afirmando que
sim, nós podemos – conforme aqui as
palavras do Presidente Lula, parodiando
o lema da campanha presidencial de
Barack Obama – e seremos capazes de
realizar magnificamente as Olimpíadas
de 2016.

Para sustentarmos este sonho, há
que se começar a árdua caminhada
desde já. O que se impõe neste
momento é a necessidade imperiosa
de planejamento das inúmeras ações
e intervenções que serão realizadas
em nossa cidade. Se iniciarmos
imediatamente o trabalho de planejar
o evento, estaremos no caminho certo.
Hoje, nosso desafio olímpico é o de
ganhar a medalha do reconhecimento
por nossa competência, pelo
desempenho impecável na organização
do evento. E o primeiro passo para
este grande salto é o planejamento
estratégico.
O Tribunal de Contas está pronto
para cumprir com sua missão, imbuído
do espírito grandioso de contribuir para
que o Rio de Janeiro brilhe no mais
alto olimpo, valorizando a imagem do
Brasil e elevando a autoestima do povo
brasileiro.
THIERS MONTEBELLO
Presidente do TCMRJ
Foto: J. P. Engelbrecht/Divulgação
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Ética

É

tica não tem o mesmo sentido para todos.
Discutida desde os primórdios, objeto de
estudo de Sócrates, Platão, Aristóteles,
Kant, Nietzsche, entre outros pensadores,
os princípios éticos significam basicamente
respeito, moralidade, justiça, defesa da liberdade,
elevação de propósitos, honestidade, correção e
altruísmo.
A ética se faz presente em todos os momentos, em todos
os segmentos, em todas as relações sociais, profissionais
e pessoais.
Enfim, como resume o poeta Pierre Reverdy, citado em
um dos artigos: “A ética é a estética de dentro.” !
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Ética e cidadania:
Foto: Raul Jr.

as contas que são da nossa conta
Para o filósofo Mario Sérgio
Cortella, “a maior fratura da ética
que pode acontecer na atuação
do Estado é a não consecução de
suas finalidades”. Como cidadãos,
temos direitos e deveres. Um
de nossos direitos é exigir que o
poder público cumpra aquilo que
é da sua área de competência.
E um de nossos deveres é não
permitir que o poder público
deixe de fazer isso.
Mario Sergio Cortella*
Filósofo, Doutor em Educação
Professor-titular da PUC-SP

H

á uma frase clássica
que diz que “os ausentes
nunca têm razão”. E há
muitas pessoas que se
ausentam da tarefa de,
como cidadãos no dia a dia, se relacionar
ativamente com o poder público.
Por princípio, numa democracia, o
poder vem de nós – cada homem
e de cada mulher – que ofertamos,
delegamos, entregamos o poder que
temos como pessoas, como cidadãos,
como contribuintes, para que o Estado
dirija as ações em nosso nome.
Há uma questão básica: o governo
nos representa. Nós precisamos fazer
com que o poder público esteja atuando
na direção das nossas necessidades
e, de outro lado, precisamos ter
informação, conhecimento, lembrando
que a cidadania não se esgota na
eleição, não termina no voto. Ela se
dá no dia a dia, quando eu participo,
quando eu debato, me interesso.
E por isso, o poder público,
isto é, o poder do Estado, é o meu
4

poder. Cada vez que eu deixo de
lado a minha participação, a minha
presença, eu estou me omitindo. Por
isso, quando trazemos à tona o tema
do relacionamento ético dos cidadãos
entre si e na interface com os poderes
públicos, a questão se agudiza.
Faz uma década pediram a mim
que escrevesse algo sobre a Ética na
Administração Pública e, na ocasião,
registrei algumas percepções que,
resumidamente, retomo agora nos
quatro parágrafos seguintes.
A maior fratura ética que pode
acontecer na atuação do Estado é a
não consecução de suas finalidades; o
mais forte obstáculo ético é a falência
ou precariedade no oferecimento dos
serviços públicos que são custosamente
remunerados pela população e que, ao
não terem correspondência efetiva (na
proporção exata e distributiva do que
é pago), adentram perigosamente no
perímetro do estelionato.
Há uma causa para isso que,
mesmo não sendo a única e nem a
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mais substantiva, é a que pode mais
facilmente ser enfrentada: durante
muito tempo gerou-se no Brasil uma
análise maniqueísta (e de conseqüências
funestas) na qual se expressou uma
divergência (quase excludente) sobre
as formas de organização, operação
e procedimentos no interior do setor
público e do setor privado.
Tal análise conduziu, entre outras
coisas, a uma suposta incompatibilidade
para a permuta de métodos executivos
entre os dois setores e, mais ainda, a uma
avaliação equivocada (se observadas as
especificidades) sobre a qualidade dos
efeitos obtidos: o que se originar no
Público chegará a um resultado ruim,
enquanto que o Privado é sempre um
modelo de eficiência.
Essa antinomia valorativa não
é correta quando olhamos os fatos
concretos, dado que resultados bons
e ruins temos em ambos os setores. Se
assim não fosse, de um lado, o Estado,
nos seus três âmbitos, sendo entendido
por muitos como naturalmente inepto,

teria conduzido a nação para o colapso
em todas as áreas de sua atuação; ou,
por outro lado, o Privado, identificado
como padrão de excelência, seria imune
a ruínas, déficits e incompetências
administrativas ou financeiras.
No entanto, é forçoso aceitar que o
Estado, tendo em vista sua finalidade
precípua de promover o Bem Estar da
coletividade, preservar o Bem Comum
e garantir a Cidadania, vem, amiúde,
falhando. Enredado continuamente
no formalismo exacerbado e no
atravancamento oriundo da lentidão
burocratista, resultantes de nossa
formação histórica (privilegiadora de
alguns grupos sociais e, também, de
práticas predatórias em relação ao
patrimônio conjunto), o setor público
(sem afastar-se de seus objetivos
maiores) necessita romper essas
amarras. Elas, em grande medida,
ocasionam a facilitação da ineficácia, da
inoperância, da incúria, da negligência
e da prevaricação.
Continuam valendo tais
possibilidades; no entanto, o momento
é de olhar a contribuição do cidadão e
da cidadã para a recusa à degradação
ética e eventual inépcia do Estado.
Assim, vez ou outra, há uma
tendência, quando se vai falar de
política, de a pessoa dizer: “Ah, não
quero falar sobre isso, isso não é da
minha conta”. Cuidado. A política é da
sua conta e é da minha. Partido é uma
coisa que a pessoa decide se tem ou
não. Política é da nossa conta o tempo
todo. Colocar-se como neutro é um
ato político. Porque, como a política
é a tentativa de acerto de interesses
que nem sempre coincidem, colocarse neutro é ficar sempre ao lado de
quem é mais poderoso. Se alguém vê
um menino de 15 anos disputando
uma bala com um menino de 5 anos
e diz: “não vou me meter”, bem, já se
meteu. Porque ficar omisso é ficar do
lado de quem vai ganhar. É claro que o

menino de 15 anos tem mais força que
o menino de 5.
Por isso, o papel do cidadão não
é dizer: “isso não é da minha conta”.
Ao contrário, é da tua conta, do ponto
de vista do tributo, imposto e é da tua
conta como exercício de uma vida
consciente. Cada vez que eu me omito,
cada vez que eu silencio, cada vez que
eu suponho que problemas de governo
são apenas do governo, eu não estou
transferindo poder, eu estou abrindo
mão dele.
E isso é algo que se entende que
numa democracia não deva acontecer.
É preciso cada vez mais que tenhamos
clareza que, nessa relação EstadoSociedade, ambos tenham obrigações
e ambos tenham direitos. Não é
casual que tenhamos um lema que
diz: “educação, saúde, transporte,
habitação: direito do Cidadão, dever do
Estado”. Mas cuidar para que o Estado
cuide é um dever nosso. A tarefa do
estado é cuidar. A nossa tarefa é cuidar
para que o estado cuide.
O poder público não é só um
território para as nossas reclamações
e demandas. O poder público é onde
nós exercemos a nossa ação-cidadã.
Há coisas que eu aprendo, há coisas
que eu ensino. O que eu não posso é
ficar numa postura de acomodação, de
entorpecimento, achando e dizendo
o tempo todo: “alguém tem de fazer
alguma coisa”. Esta frase tem uma
resposta direta: sou eu, como cidadão
e cidadã, que tenho de fazer.
Uma das ações que eu devo fazer é
cobrar do poder público que o faça. Às
vezes, entender por que faz, em outras,
por que não faz, em ainda outras, o
que ele deve fazer. A relação EstadoSociedade é uma relação pedagógica.
Paulo Freire dizia: “Ninguém educa
ninguém, ninguém se educa sozinho.
As pessoas se educam numa relação”.
É assim que o Estado e a Sociedade se
educam reciprocamente.

A relação com o Estado é educativa,
em que se aprende e se ensina para
servir. Servir à vida, servir à capacidade
de existir coletivamente, servir à
nossa capacidade de humanidade. A
finalidade do poder é servir. Servir à
comunidade, servir à coletividade. Um
poder que, em vez de servir, é um poder
que serve a si mesmo, esse é um poder
que não serve. A primeira obrigação
do poder é servir, isto é, colocar-se a
serviço de uma comunidade.
A questão é que isso não é uma
obrigação apenas de Governo – também
é de Governo –, mas também o cidadão
tem de servir. O serviço do cidadão para
o governo chamamos de obrigação.
Nós temos direitos e deveres. Um dos
nossos direitos é exigir que o poder
público cumpra aquilo que é a sua
área de competência. E um dos nossos
deveres é servir a nossa capacidade de
não admitir que o poder público não
faça isso.
Quando se tem um cidadão
descuidado é preciso também que o
Estado, o poder público, cuide para que
não haja descuido. Uma das maneiras
de fazê-lo é informar, debater, trazer
o diálogo. Não é um vigiar o outro,
mas é um ser capaz de supervisionar
o trabalho que é feito. Isso vale para o
hospital, para o transporte, para a área
de segurança. Tudo é uma interrelação e
quando deixamos isso de lado estamos
abrindo mão.
Muita gente, por não cumprir as suas
tarefas, acaba se restringindo a reclamar
do governo. Às vezes isso é um esporte,
como atirar dardos. Não é que governos
sejam imunes à reclamação e à crítica.
Ao contrário, eu tenho o direito de fazêlo. Mas eu não posso, como cidadão, me
habituar a, em vez de fazer o que tenho
de fazer, apenas reclamar.
Se eu participo, se eu tenho
atividade, eu cumpro a antiga máxima:
“é melhor acender uma vela do que
amaldiçoar a escuridão”.

* Mario Sergio Cortella, filósofo, com Mestrado e Doutorado em Educação, é professor-titular da PUC-SP (na qual está desde 1977), com docência
e pesquisa no Departamento de Fundamentos da Educação e na Pós-Graduação em Educação (Currículo), tendo atuado por 32 anos também no
Departamento de Teologia e Ciências da Religião; professor-convidado da Fundação Dom Cabral e do GVpec da FGV-SP. Foi Secretário Municipal
de Educação de São Paulo (1991-1992). É autor, entre outras obras, de A Escola e o Conhecimento (Cortez), Nos Labirintos da Moral, com
Yves de La Taille (Papirus), Não Espere Pelo Epitáfio: Provocações Filosóficas (Vozes), Não Nascemos Prontos! (Vozes), Sobre a Esperança:
Diálogo, com Frei Betto (Papirus), O que é a Pergunta?, com Silmara Casadei (Cortez), Liderança em Foco, com Eugênio Mussak (Papirus) e
Qual é a tua Obra? Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética (Vozes)
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As Cortes da Ética
Para Técio Lins e Silva, ex-conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça na segunda composição, quando
a Constituição define as competências de instituições
de controle do Poder Público, como o Tribunal de
Contas e o Conselho Nacional de Justiça, está, em
verdade, atribuindo-lhes a função de verdadeiros
guardiões de tais preceitos éticos e morais.

Técio Lins e Silva1
Advogado criminal
Ex Membro do Conselho Nacional de Justiça

A ética é a estética de dentro.
Pierre Reverdy, poeta francês
1889/1960

T

odos os dias – e atualmente,
mais do que nunca – abrimos
os jornais e vemos estampada,
às escâncaras, a palavra ÉTICA.
Palavra curta, de fonema agradável,
originária do grego ethos, que significa
modo de ser, caráter. Discutida desde
os primórdios pelos mais variados
filósofos, já foi objeto de estudo de
Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant,
Espinoza, Nietzsche, dentre tantos
outros pensadores e hoje pauta,
soberana, a discussão política na
esfera dos três Poderes da República
brasileira.
Não é uma fácil tarefa definir a
abrangência da palavra ÉTICA2, mas
isso está longe de ser o mais relevante,
a menos para os estudiosos do tema.

Importa saber, ao homem comum, o
que NÃO é ético e essa pergunta deve
ser feita e respondida internamente,
ao primeiro sopro de dúvida.
Afinal, os conflitos éticos estão em
nosso dia a dia, em nossa vida pessoal,
profissional ou familiar, embora nem
sempre percebamos esses impasses.
No âmbito da bioética, discute-se
a eutanásia, os estudos com células
tronco embrionárias, o aborto, a
questão dos fetos anencefálicos, a
possibilidade de os pais escolherem o
sexo dos filhos gerados por inseminação
artificial.
A maior parte das profissões, por
sua vez, possui o seu próprio código
de ética profissional, como o Código
de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil, o Código de
Ética Médica, o Código de Ética do
Psicólogo, que são conjuntos de
normas de cumprimento obrigatório,
enunciadoras de princípios éticos

que gozam de poder normativo. A
violação aos seus dispositivos, de
um modo geral, pode resultar em
sanções executadas pela sociedade
profissional, como censura pública e
suspensão temporária ou definitiva do
direito de exercer a profissão.
E, se cada indivíduo deve,
cotidianamente, rememorar seus
princípios éticos, essa tarefa deve
ser feita com extremíssimo rigor pelo
funcionalismo público. A razão é
óbvia: a Administração Pública nada
mais é do que a administração da res
pública, literalmente, o bem público,
a coisa pública, a coisa comum.
Por isso, são muitos os mecanismos
de controle constitucional do Poder
Público, como o sistema de freios e
contrapesos (checks and balances),
pelo qual os três poderes se regulam,
independentes e harmônicos entre
si; a possibilidade de propositura de
ação popular por qualquer cidadão,

Advogado criminal, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça na segunda composição de 2007/2009. Texto com a colaboração da Dra.
Maíra Fernandes.
2
O sentido atribuído à ética pelo mestre Fabio Konder Comparato, que tem toda a envergadura para tratar do tema, é bem largo: “ela abrange
o conjunto dos sistemas de dever-ser que formam, hoje, os campos distintos – e, na maioria das vezes, largamente contraditórios – da religião,
da moral e do direito.” (COMPARATO, Fabio Konder. Ética. Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. Rio de Janeiro: Ed. Companhia das
Letras, 2006, p. 18.)
1
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com o fim de anular ato lesivo ao
patrimônio público ou entidade de
que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural; a
previsão de que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito, dentre tantos
outros, muitos deles previstos como
direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos.
O objetivo do controle do Poder
Público é, claramente, a aplicação da
lei à luz dos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública:
Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade e Eficiência, dos quais se
extraem os princípios éticos e morais
que devem nortear toda e qualquer
ação do administrador público.
Assim, quando a Constituição
define as competências de instituições
de controle do Poder Público, como
o Tribunal de Contas e o Conselho

“

A necessidade
de se fiscalizar
a ética na
Administração
Pública em nosso
país remonta ao
período do Brasil
Colônia.

”

Nacional de Justiça, está, em
verdade, atribuindo-lhes a função de
verdadeiros guardiões de tais preceitos
éticos e morais.
Com efeito, o Tribunal de Contas,
como órgão máximo no controle

externo dos gastos públicos dos três
Poderes da República e o Conselho
Nacional de Justiça, como órgão
máximo do controle dito externo
do Poder Judiciário, posicionam-se
no vértice da pirâmide do Poder
Público em geral. Se isso lhes traz
indiscutível autonomia, traz, também,
uma enorme responsabilidade:
sua atuação deve ser incisiva e
esclarecida, mas, sobretudo, de modo
a privilegiar uma interpretação da
norma que se aproxime, ao máximo,
da intenção que emana dos princípios
inspiradores de uma sociedade livre,
justa e democrática.
É por isso que daremos destaque,
no presente artigo, às funções
dos Tribunais de Contas e do
Conselho Nacional de Justiça, os
quais poderiam, perfeitamente, ser
rebatizados de “Tribunais de Contas
da Ética” e de “Conselho da Ética
da Justiça”.

Os Tribunais de Contas: verdadeiros “guardiões da ética” pública

C

omo órgãos autônomos, os
Tribunais de Contas da União,
dos Estados e dos Municípios
auxiliam o Poder Legislativo a exercer
o controle externo dos gastos dos três
Poderes da República, incluindo o
próprio Legislativo. É deles a nobre
missão de “guardiões da ética”, através
do controle dos gastos públicos.
A necessidade de se fiscalizar a
ética na Administração Pública em
nosso país remonta ao período do
Brasil Colônia, mas, ainda assim,
não foram poucas (e continuam não
sendo!) as resistências impostas
às propostas de implementação de
mecanismos de controle dos Poderes
Constituídos. Pareciam insuperáveis
as discussões entre aqueles que
entendiam que as contas públicas
deveriam ser examinadas por um órgão
independente e aqueles para quem as
contas públicas deveriam continuar a
ser controladas pelo próprio gestor da

coisa pública3.
Somente com a Constituição de
1891 – a primeira republicana – e por
forte influência de Rui Barbosa, foi
institucionalizado, definitivamente, o
Tribunal de Contas da União:
“Art 89 - É instituído um Tribunal
de Contas para liquidar as contas da
receita e despesa e verificar a sua
legalidade, antes de serem prestadas
ao Congresso.
Os membros deste Tribunal serão
nomeados pelo Presidente da República
com aprovação do Senado, e somente
perderão os seus lugares por sentença.”
As Constituições que a sucederam
impuseram inúmeras modificações ao
Tribunal de Contas, até que, finalmente,
a Constituição de 1988, em seu artigo
71, ampliou a competência do TCU,
atribuindo-lhe 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 a 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.”4
O que é isso senão exercer o controle
da ética na Administração Pública?
Cada um dos Tribunais de Contas,
no âmbito de suas competências,
resguarda, não só os princípios que
norteiam a Administração Pública,
com destaque para o da legalidade e o
da moralidade, mas o próprio exercício
da ética nos gastos públicos.

3
Fonte: Breve histórico sobre o Tribunal de Contas da União, disponível em http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/
conheca_tcu/historia.
4
Fonte: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/historia.
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O Conselho Nacional de Justiça: “guardião da ética” do Judiciário

À

semelhança do que aconteceu
anteriormente no Brasil,
quando do surgimento das
primeiras propostas de criação de
um Tribunal de Contas, também a
instituição do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) foi precedida
por períodos de temor e pânico.
Expoentes doutrinadores e renomados
magistrados rendiam-se a uma
injustificável histeria, manifestada por
ocasião das discussões em torno das
propostas de Reforma do Judiciário.
Temia-se o que se chamava, à época, de
“Controle Externo da Magistratura”.
Malgrado as insurreições dos
preocupados de plantão, a Reforma
do Poder Judiciário foi aprovada, por
meio da Emenda Constitucional nº
45/04, instituindo, dentre uma de
suas mais importantes medidas, um
verdadeiro Conselho de Controle Ético
do Judiciário.
Cabe ao Conselho Nacional de
Justiça, de acordo com o artigo 103-B
da Constituição, o seguinte:
“zelar pela autonomia do Poder
Judiciário e pelo cumprimento do
Estatuto da Magistratura, expedindo
atos normativos e recomendações;
Definir o planejamento estratégico,
os planos de metas e os programas
de avaliação institucional do Poder
Judiciário; Receber reclamações contra
membros ou órgãos do Judiciário,
inclusive contra seus ser viços
auxiliares, ser ventias e órgãos
prestadores de serviços notariais e de
registro que atuem por delegação do
poder público ou oficializados; Julgar
processos disciplinares, assegurada
ampla defesa, podendo determinar
a remoção, a disponibilidade ou
a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo
de serviço, e aplicar outras sanções
administrativas; Elaborar e publicar
semestralmente relatório estatístico
sobre movimentação processual e

outros indicadores pertinentes à
atividade jurisdicional em todo o
país.”
O CNJ é, portanto, um elemento
propulsor da democracia que
sonhamos para as instituições
republicanas, especialmente no que
se refere ao exercício do controle
social no campo judiciário. Não é um
órgão que se coloca, invariavelmente,
contra o Poder Judiciário, tampouco
é o propósito do texto constitucional
torná-lo instância recursal, como se
temia. Ao contrário, tal Conselho zela
pela autonomia do Poder Judiciário,
pois enxerga nisso um importante
elemento de construção da própria
democracia brasileira. E da ética
pública!
Assim é, que ao defrontars e c o m a r e a l i d a d e d o Po d e r
Judiciário brasileiro, com toda a sua
complexidade e dificuldade de dar
vazão à crescente litigiosidade, o CNJ
buscou definir normas de conduta
que aparentam não estar expressas
em nosso ordenamento jurídico, mas
que, na verdade, estão contidas nos
princípios da Administração Pública
retro mencionados5.
É que o Conselho Nacional de
Justiça, a exemplo do Tribunal de
Contas, empenha-se em enxergar além
da literalidade da norma, buscando,
sobremaneira, a proteção dos interesses
sociais. De fato, desde a sua criação,
o CNJ inovou em inúmeros aspectos
e buscou respeitar os princípios
subjacentes e, às vezes, inerentes à
norma, os quais constituem a base do
sistema democrático.
Inspirado pelos mesmos princípios
é que o CNJ – ao analisar casos
referentes a promoções de juízes, atos
dos Tribunais, concursos públicos
da magistratura, provimento dos
cargos, criação de cargos e despesas,
incorporação das verbas de caráter
remuneratório pelo subsídio, vedação

aos juízes de primeira instância de
exercerem a advocacia na comarca da
qual se afastaram por aposentadoria ou
exoneração, enfim, inúmeras questões
que envolvem o Judiciário – está
realizando um verdadeiro controle
ético da qualidade dos Tribunais.
Ao longo desses quatro anos de
existência, já coube ao CNJ, dentre
tantas outras, meritórias deliberações:
(i) aposentou compulsoriamente
um magistrado, por comprovação
de práticas comerciais reiteradas;
(ii) colocou em disponibilidade um
outro, Presidente de um Tribunal,
por ter quebrado a ordem cronológica
de precatórios judiciais em favor
de seu assessor especial; (iii) impôs
sansão de advertência a um outro
magistrado que julgava processos
judiciais patrocinados por advogado,
sócio de sua esposa, agravado pelo
fato de a filha do advogado estar
lotada como serventuária do Juízo; (iv)
determinou a devolução de pagamento
de valores indevidamente efetuados
a um magistrado, por determinação
do próprio, enquanto se encontrava
investido na função de administrador;
(v) aposentou compulsoriamente
um magistrado, por faltas graves
cometidas no exercício do cargo e
comportamentais na vida privada,
dentre inúmeras outras decisões que
colocam em xeque a conduta ética dos
magistrados.
Mas não é só ao julgar os processos
de sua competência que o CNJ
exerce suas mais nobres funções.
Também é por intermédio dos “Atos
do Conselho”, dentre Resoluções,
Portarias, Enunciados, Inspeções e
formações de Comissões Temáticas
que o Conselho da Ética da Justiça
mostra a que veio.
De fato, logo no seu primeiro
biênio de existência, o CNJ enfrentou
a questão do nepotismo, editando a
Resolução nº 7/2005, que disciplina

Exemplo disso é a Resolução contra o nepotismo no Poder Judiciário, que será mencionada adiante, um dos primeiros grandes feitos do CNJ,
intrinsecamente ligado ao princípio da moralidade pública.
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o exercício de cargos, empregos e
funções por parentes, cônjuges e
companheiros de magistrados e de
servidores investidos em cargos de
direção e assessoramento, no âmbito
dos órgãos do Poder Judiciário. Tal
medida alterou, definitivamente, os
padrões de contratação no Judiciário,
trouxe à tona um dos maiores vícios
da Administração Pública brasileira
e irradiou seus efeitos para além do
Poder Judiciário, contribuindo para
a edição da Súmula Vinculante nº 13
pelo Supremo Tribunal Federal, que
trata do nepotismo nos três Poderes
da República.
Mais recentemente, o CNJ deu início
aos chamados “Mutirões Carcerários”
e instituiu uma Resolução sobre a
advocacia voluntária (Res. nº 62/09),
dando mais um exemplo de ética no
Judiciário, pois contraria princípios
éticos o fato de uma pessoa não ter
defesa ou, pior ainda, permanecer
presa após o cumprimento de sua
pena.
Além disso, uma de suas maiores
contribuições, enquanto guardião da
ética do Judiciário, foi a aprovação,
em 06 de agosto de 2008, do Código
de Ética da Magistratura Nacional
(Resolução nº 60/2008), o qual destaca,
em seus consideranda que sua adoção
“é instrumento essencial para os
juízes incrementarem a confiança da

sociedade em sua autoridade moral”;
que o documento “traduz compromisso
institucional com a excelência na
prestação do serviço público de
distribuir Justiça e, assim, mecanismo
para fortalecer a legitimidade do Poder
Judiciário”; que “é fundamental para
a magistratura brasileira cultivar
princípios éticos, pois lhe cabe também
função educativa e exemplar de
cidadania em face dos demais grupos
sociais” e que “a Lei veda ao magistrado
‘procedimento incompatível com a
dignidade, a honra e o decoro de
suas funções’ e comete-lhe o dever de
‘manter conduta irrepreensível na vida
pública e particular’”.
Apesar de sua jovialidade, o
CNJ, como o benjamim de seus

pares, já deu provas de que possui
o destemor necessário à missão de
guardião da ética do Judiciário e
que sua composição plural, com
representantes dos segmentos
da Justiça, do Ministério Público
Federal e Estadual e de importantes
representantes da sociedade
organizada – tais como os dois
advogados, indicados pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil e os dois cidadãos, de
notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado
Federal – ao invés de diminuir a
independência do Poder Judiciário,
serve para oxigenar e democratizar
a instituição.

Conclusão

F

oi uma honra poder participar
desta edição da Revista do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, sobretudo trazendo a palavra
sobre o tema que o TCMRJ tem sido
mestre nesses últimos tempos, a Ética.
Tenho sido leitor assíduo da
publicação e aplaudido o Presidente
Thiers Montebello, com ele fazendo
até blague sobre o risco que correm
os editores dos grandes veículos
de circulação nacional... Thiers
Montebello, no exercício ético de
presidente do TCMRJ, tem exercido

6

uma espécie de unanimidade do bem
nas suas relações com a sociedade
civil e com os demais entes da
administração pública.
Eis mais uma razão que sempre
me leva a felicitar e me congratular
com o TCMRJ, pois na verdade, como
procurou mostrar Ortega y Gasset, “a
vida humana não tem uma natureza
estática, sempre igual a si mesma, mas
apresenta-se em estado de contínua
transformação. Ela é, propriamente
falando, um perpétuo escolher, uma
eleição permanente de caminhos, uma

projeção para o futuro. Em busca do quê?
Da felicidade. O que importa na vida (...)
não é só viver, mas sim viver para o bem.
O verdadeiro sentido da vida humana é
manifestamente ético.”6
Como cidadão, que vive aqui neste
município mais bonito do Brasil – os
feios que me perdoem, parodiando
nosso Vinicius de Moraes – temos
motivos éticos de nos orgulhar de
nosso aparato de controle das contas
públicas, o TCMRJ, a Corte Municipal
da Ética.

COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit, p. 481.

Revista TCMRJ

n. 42 - setembro 2009

9

Ética

Ética e administração pública
“Abordar-se a ética exige uma compreensão de
cada época histórica - ou seja, ética é também uma
categoria histórica e não acima da história.
Da mesma maneira, a administração pública
também tem os seus valores relativizados - não se
absolutizam, exceto, da mesma maneira que a ética,
em cada período histórico e em cada realidade
concreta, considerando-se o seu desenvolvimento e
as constantes modificações conceituais e funcionais.”
Wremyr Scliar
Professor de Direito - PUC-RS
Diretor da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena - TCE-RS
SUMÁRIO
1. Introdução. 2. Ética na Antiguidade: Hebreus. 3. Ética na Antiguidade: Cristianismo Primitivo. 4. Ética em Roma e
na Grécia. 5. Ética Medieval. 6. A Ética na Renascença e no Mundo Moderno. 7. O Iluminismo e a Revolução Francesa. 8.
Ética Contemporânea. 9. Os Valores Éticos da Administração Pública. 10. Administração Contemporânea. 11. Os Princípios
da Administração Pública. 12. O Papel do Controle da Administração Pública. 13. Ética como Dimensão Humana. 14.
O Fundamento da Ética é a Administração. 15. Conclusões. 15.1. Ética Fundamentadora. 15.2. Ética como Categoria
Histórica. 15.3. Ética como Valor Histórico.
INTRODUÇÃO
“Respeitai o direito, protegei o
oprimido, fazei justiça ao órfão,
defendei a viúva” (Isaías, 1, 15-17).

N

o presente trabalho, buscase analisar os valores éticos
aplicáveis à administração
pública.
O tema, que tem caráter universal,
direciona-se, contudo, ao exercício das
atividades administrativas instauradas
com o restabelecimento democrático
e de direito da Constituição de 5 de
outubro de 1988.
Necessário conduzir duas vertentes,
ambas de natureza histórica: a primeira
sobre a ética, de suas remotas origens,
inclusive com os preceitos estatuídos no
Velho Testamento, sua longa evolução
e a radical transformação que sofre a
10

ética com a Revolução Francesa, cujos
valores irão conduzir o Estado e a
Administração Pública na civilização
ocidental.
A segunda vertente é relativa à própria
administração pública, as primeiras
normas, os valores republicanos
(romanos) e os democráticos (gregos),
até a época contemporânea.
A tarefa principal deste trabalho
consiste em encontrar o liame entre a
ética e a administração pública.
A respeito de administração, desde
a cientificidade da sua compreensão
moderna, tem-se afirmado que o seu
principal parâmetro seria o da eficiência
- um critério nitidamente finalístico.
O trabalho persegue outro critério,
vinculado à natureza do interesse social
atrelado à administração: é ele o da
condução ética da administração e dos
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resultados éticos a serem obtidos pela
sua atividade.
Outro parâmetro pelo qual se
desenvolve este trabalho parte da noção
de que cada época e cada povo tiveram
seus próprios valores éticos, associados
diretamente à forma de organização da
respectiva sociedade, seu sistema de
produção, seus valores normativos e
institucionais e sua cultura (aqui nesta
incluída a ideologia predominante a a
dominada, bem como a religião).
Como os valores não são absolutos,
exceto em cada período histórico e
em cada realidade concreta, mesmo
atendendo-se de que eles estavam em
permanente desenvolvimento, abordarse a ética exige uma compreensão de
cada época histórica - ou seja, ética é
também uma categoria histórica e não
acima da história.

Da mesma maneira, a administração
pública também tem os seus valores
relativizados - não se absolutizam,
exceto, da mesma maneira que a ética,
em cada período histórico e em cada
realidade concreta, considerando-

se o seu desenvolvimento e as
constantes modificações conceituais
e funcionais.
Com essas premissas, é possível
conjugar ética e administração pública
sem incorrer em formalismos ou

normatizações absolutas. O risco
dessas é ignorar a história e a realidade,
perder o fim condutor da história e
privar-se da amplitude que os temas
da ética e da administração pública
exigem do analista.

ÉTICA NA ANTIGUIDADE: HEBREUS

O

s valores éticos dos hebreus
encontram nos profetas a sua
afirmação mais efetiva, como
criação poética e ao mesmo tempo
política.
Para os hebreus, segundo o texto
do Velho Testamento (ou Torah), os
preceitos éticos eram revestidos pelo
caráter religioso.
Mesmo as leis instituídas por
Moysés, através dos dez mandamentos,
fundamento da tradição ética
ocidental, foram apresentadas como
ordens recebidas diretamente do ser
superior e divino, cumprindo ao povo
a obrigação de segui-las como normas
de conduta ética e religiosa.
A história mítica de Moysés é um
paradigma de conduta política ética:
hebreu nascido no exílio egípcio (seu
nome é egípcio, o final “és” significa
divindade), educado na corte da
realeza, liderou seu povo na fuga
do cativeiro, atravessou o deserto
do Sinai durante quarenta anos,
outorgando uma constituição (os dez
mandamentos) e conduzindo-os, já

como geração de homens nascidos
livres, a uma terra própria.
A trajetória de Moysés, com uma
condução ética de uma liderança
política, traz uma outra implicação
quanto ao seu legado.
A lei outorgada impunha
a obediência de todos - de reis, a
sacerdotes, camponeses ou pastores.
Nesse aspecto, pode-se afirmar que
tratava-se de uma espécie de autocracia
religiosa democrática.
O descumprimento da lei
implicava em sanções terrenas e
morais, independentemente de quem
tivesse infligido os mandamentos.
Entre os hebreus havia outros valores
que tinham raízes éticas na vida pessoal
e coletiva do povo. Havia obrigação de
abrigar os desamparados, doar parte da
colheita do ano sabático, destinar um
“canto da terra” aos pobres, acolher as
viúvas e os órfãos, assim como tratar
igualmente os estrangeiros e escravos,
com a lembrança de quem também
haviam sido eles escravos no Egito.
Esse sentido de fraternidade e

solidariedade, aliada a preceitos de
higiene pessoal, alimentar e normas
de relações familiares e civis, inclusive
a alforria de dívidas em períodos
determinados, demonstram o caráter
ético de uma religião normatizada,
que tornou a sua ritualização
extremamente literária - amparada
quase que exclusivamente na leitura
dos textos religiosos.
A justiça, como materialização
terrena, é o mais importante legado
daquilo que se convencionou
denominar de legado heleno-judaico
para o mundo ocidental. Na realização
da justiça, o aspecto primordial é a
utilização do valor proporcionalidade
(“olho por olho”), o qual deve ser
entendido como a medida justa de
aplicação da pena para a efetividade da
justiça. A lei de Talião é, desta forma,
o mais antigo princípio, ancestral da
proporcionalidade. Salienta Bloom
o significado civilizatório desse
preceito ético-normativo, visando à
reparação justa, no limite da necessária
convivência comunitária.

ÉTICA NA ANTIGUIDADE: CRISTIANISMO PRIMITIVO

A

lguns autores afirmam que as
pregações éticas de Paulo (Saul)
de Tarso não encontrariam
prosélitos caso os judeus tivessem
aceito as idéias de Jesus.
Em realidade, durante um longo
período, Tiago liderou a coletividade
de cristãos primitivos, sem criar uma
nova seita ou uma nova religião.
Os ensinamentos do rabi Jesus
eram muito claros: não vinha
pregar a revogação da lei, mas o seu
cumprimento.
Portanto, a ética da justiça

e da igualdade e os fundamentos
da solidariedade não sofreram
modificações.
Dar a outra face e o amor ao
próximo já eram valores consagrados
na religião judaica.
A partir de Paulo de Tarso cria-se
uma nova ideologia, face às dificuldade
de conversão entre os hebreus, gregos
e outros povos.
Essa nova ideologia baseava-se
em novos valores. O primeiro, de que
ao descumprir a lei, a confissão do
cometimento do pecado traria o perdão

e a absolvição do pecador. Ficava
instituída a graça por obra divina. O
segundo, os hábitos alimentares rígidos
e a circuncisão estavam abolidas no
cristianismo primitivo.
Lucas também introduziria um
novo valor ético, ampliado do Antigo
Testamento: a crença também era
suficiente para a graça e a remissão
dos pecados.
Não exatamente uma nova ética,
mas a revigoração e a alteração da
ética hebraica estava sendo proposta
por Paulo de Tarso e essa passa a ser
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“

Em matéria ética, a maior parte dos ensinamentos de
Jesus se prendem a uma interpretação do Decálogo, cumprir
a sua normatividade e sua vontade, rígida e retamente.

a religião inicialmente dominante
e em seguida oficializada em parte
do oriente e na capital do império
romano, com uma ética inovadora no
sentido da individualidade e com a
noção evolutiva ou de movimento em
direção ao reino dos céus, além da sua
universalização.
Entretanto, para autores do Geza
Vermes, em A Religão de Jesus, o
Judeu, cuja análise é essencialmente
filológica, visto que a arqueologia nada
acresce sobre a doutrina cristã inicial,
os Evangelhos pouco contribuem para
o conhecimento do Jesus histórico e
sua pregação. O fragmento autêntico
do Novo Testamento remonta ao século
X e não possui mais de dez centímetros
quadrados. De outro lado, as mais
importantes descobertas arqueológicas
da histórica da humanidade – Os
Manuscritos do Mar Morto, escritos
entre os séculos primeiro anterior e
posterior a Jesus, são silentes a seu
respeito, ainda que possuam valor
histórico para a compreensão da época
e dos antepassados judaicos.
Isso não significa de que através dos
Sinóticos não possa ser encontrada essa
raiz. Ela é essencialmente judaica.
A conclusão fundamental a
12

respeito dos ensinamentos do Galileu,
encontrada antes das especulações
e acréscimos teológicos, a partir de
João e Paulo e infindáveis durante
toda a idade média, é de que o Hassid
(piedoso) da Galiléia), conforme
Joseph Klausner: “em seu código
ético encontramos sublimidade,
perceptibilidade e originalidade de
forma sem paralelo em nenhum outro
código hebreu”.
A ética religiosa e normativa pregada
por Jesus é um setor particular do
panorama geral da história hebraica.
Seus ensinamentos mais profundos são
intensamente ligados aos profetas e aos
códigos mais antigos. Judeu observante
das leis, ele é um seguidor rigoroso das
práticas religiosas do seu povo – revoltado
e exaltado quando não cumpridas pelo
povo ou sua classe dirigente.
Em matéria ética, a maior parte dos
ensinamentos de Jesus se prendem
a uma interpretação do Decálogo,
cumprir a sua normatividade e sua
vontade, rígida e retamente (nem uma
vírgula deixará de ser cumprida). A
Mishná e o Talmude são abordagens
de aplicação da Lei – o aspecto mais
importante dos ensinamentos de
Jesus é o propósito final da Lei, como
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”

essencial e positiva, não apenas uma
realidade jurídica, uma realidade
ético-religiosa, pela qual os homens
deviam cumprir os mandamentos para
com os homens e para com Deus.
A demonização dos judeus,
criação e herança joanina e pauliana,
necessária para a oficialização do
cristianismo posterior, tanto na idade
média como moderna, nada teve
de ético: conduziu à crueldade e ao
Holocausto.
No entanto, correntes modernas
do judaísmo ao analisar Marcos,
Mateus e Lucas encontram no rabi
(mestre) da Galiléia um profeta
instrinsicamente judeu e o desafio
dos círculos eruditos judeus é romper
os tabus e os preconceitos, através do
exemplo da lição de Martin Buber:
“Um lugar destacado lhe pertence na
história da fé de Israel”.
Com o concílio de Nicéia, dirigido
pelo imperador Constantino III, em
325, o cristianismo nascente obtém
aquilo que nenhuma religião jamais
tinha obtido: a sua oficialização
e inserção no Estado, fato que irá
prevalecer durante toda a idade média
até a queda da Bastilha.

ÉTICA EM ROMA E NA GRÉCIA

P

ara os gregos, a ética significava
um ideal essencialmente político:
a realização da felicidade através
da política na vida da cidade.
A vida justa era aquela que conduzia
o cidadão à felicidade, bem supremo a
ser alcançado mediante a condução
política dos magistrados da polis.
Para Aristóteles e Platão, o sentido
e a razão da polis dizia respeito com
a vida coletiva e a afirmação de cada
um; era na organização política (polis)
que o homem grego obtinha as suas
condições plenas de obtenção da
felicidade. O grego jamais se imaginou
fora da polis, sua vida somente se
realizava como ser político.

Em Atenas, a organização política
estava fundamentada na realização
da assembléia dos cidadãos na Ágora.
Setenta vezes ao ano os atenienses
se reuniam para sortear e eleger seus
magistrados, escolher seus generais,
votar as leis, os feriados, os tributos,
julgar, punir, fiscalizar e decidir sobre
as questões da polis.
A finalidade para os gregos
participarem da assembléia ateniense era
a democracia, ou o governo da maioria,
e nela se enquadrava a realização
individual do cidadão ateniense - a polis
era a sua integralidade na qual o homem
era apenas o seu reflexo.
Para os romanos, não era a

democracia o valor ético principal; o
valor ético principal era o princípio de
que as coisas do estado pertenciam a
todos - a res publica.
Mais importante do que a
integralidade dos homens na cidade,
a individualidade romana era
preponderante com a afirmação da
responsabilidade, como afirmada por
Cícero, segundo o qual todas as coisas
relativas à cidade pertenciam ao povo.
Esses eram os valores considerados
supremos para os romanos, a res
publica e a responsabilidade.
O cumprimento das normas que
assim estipulavam moldaram o
surgimento do moderno direito.

ÉTICA MEDIEVAL

D

urante a idade média, os valores
cristãos se consolidam e se
difundem no mundo ocidental
conhecido.
Com o desaparecimento ou a pouca
importância histórica do Estado como
ente político, o centro das atividades
econômicas, religiosas, políticas e
culturais se transfere para o feudo.
A Europa dividiu-se em feudos, cujo
senhor feudal possuía poderes sobre os
servos da gleba, cuja subsistência era
predominantemente rural – pastoreio
e agricultura.
A ética medieval centrava-se em
dois valores: os espirituais, segundo a
dogmática cristã, e o poder econômico e
político exercido pelo senhor feudal.
O sistema fechado, no qual não
havia trocas mercantis, sociais ou
culturais entre as pessoas ou os grupos
sociais, limitava a vida inteiramente
ao feudo.
Duas importantes figuras
doutrinadoras, Agostinho e Tomás
de Aquino, são predominantes
nesse círculo fechado, no qual se
caracterizava a subserviência e a
observância das regras feudais terrenas,
de um lado, e de outro lado, o terror
da prática dos pecados, que levava as

pessoas a acreditarem que somente
uma vida de devoção ao trabalho
feudal e à religião as conduziria a um
novo reino - o reino nos céus.
É o período de apogeu e maior
expansão do poder político do
cristianismo: húngaros, poloneses,
búlgaros, bálticos, russos e muitos
outros povos da Europa central e
oriental tornam-se predominantemente
cristãos, embora nem todos vinculados
ao papado.
A autoridade papal já não é apenas
religiosa, mas também política,
econômica e militar; em consequência,
a ética passa a ser seguida como
preceito normativo-religioso e além
da sua doutrina cristã, também por
modelos pessoais de vidas e tragédias
- é o começo da doutrinação através
das histórias de personagens da
igreja cristã e que sofreram martírios,
cujos exemplos passam a servir de
paradigma para as pessoas comuns.
Enquanto Agostinho tinha uma
influência nítida de Platão, com
Tomás de Aquino a doutrina cristã
tinha forte influência na filosofia de
Aristóteles, ou seja, a polis de Platão
e as virtudes por ele ensinadas dão
lugar ao surgimento da dogmática e

da escolástica - a busca individual do
bem comum.
Papel relevante por sua erudição e
contribuição é atribuído a Maimônides,
filósofo, médico, poeta, escritor e
tradutor, cuja obra principal é o Guia
dos Perplexos. Educado no período
denominado de o ornamento do ocidente,
a Ibéria viveu um apogeu na matemática,
astronomia, poesia, filosofia, mas
sobretudo no respeito que os islâmicos
aportaram ao cristianismo e ao judaísmo,
cuja convivência ainda atualmente é
difícil de ser compreendida face ao grau
de tolerância religiosa e filosófica entre
as três religiões monoteístas.
Nascido em Córdoba, durante a
ocupação moura, no século XII, ao
assumir a corte do Cairo, conheceu
os manuscritos árabes de Aristóteles,
traduzindo-os para o latim, grego e
hebraico, permitindo ao ocidente
resgatar a filosofia grega.
Sua ética é baseada na finalidade
de o homem praticar o bem, assim
como viver em harmonia com seu
corpo e a natureza.
Seus textos, através de cartas,
foram conhecidos por Tomás de
Aquino e introduzidos desta forma na
doutrina cristã.
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A ÉTICA NA RENASCENÇA E O MUNDO MODERNO

A

renascença, período marcado
pelas navegações, descobertas
de n o v o s c o n t i n e n t e s e
caminhos marítimos, imprensa e novas
ideologias cristãs é também a época dos
conflitos entre as ideias remanescentes
da idade média e aquelas que estavam
surgindo, fundadas nos clássicos da
antiguidade grega e romana.
A decadência do feudo, a partir
das migrações para os nascentes
centros urbanos (burgos), com suas
feiras, trocas mercantis, artesanato
e incipiente indústria mobiliária,
utensílios, armas, instrumentos de
trabalho e de cavalaria, criam uma
nova ética baseada em novas relações
de produção e de trabalho, na difusão
dos conhecimentos e no ressurgimento
de conhecimentos acadêmicos.
Ao lado das artes, cujos expoentes
são, nas artes. Leonardo da Vinci,
Rafael, Miguel Ângelo e Boticelli,
Dante, Camões, Shakespeare, nas
letras e nas ideias políticas o principal
autor é o florentino, segundo secretário
da cidade de Florença, Nicolò

Maquiavel.
Nas Memórias de Tito Lívio e
em O Príncipe, Maquiavel preconiza
o ressurgimento do Estado, com a
Itália unificada, em contraposição às
cidades-estados.
Melancólico daquilo que já havia
sido o poderoso império romano, em O
Príncipe há uma verdadeira exortação
patriótica (o novo estado-nação) para
que as cidades da península itálica se
unifiquem, não apenas para enfrentar
as constantes invasões, mas sobretudo
para restaurar a unidade itálica e
formar um novo país.
Maquiavel escreve, como um
receituário, preconizando um estado
moderno, laico, profissionalizado e
cujo exército não seria mercenário.
No Príncipe, Maquiavel dedica o
seu pensamento às lições de como
tomar o poder, nele permanecer e
saber governar. Ao praticar o bem, o
príncipe deveria fazê-lo lentamente
para ser bem apercebido; se necessário
fazer o mal, deveria agir de forma
rápida e pouco percebida.

A ética transmuda-se do
individualismo cristão para a ética
de governo; com isso Maquiavel é o
pensador do estado moderno.
O feudo estava em plena decadência
com o êxodo rural e a exaustão de
um modelo econômico que já não
mais atendida às necessidades: dos
vilarejos logo transformados em
burgos, com autonomia e governos
próprios, também nascida uma nova
classe social, com a economia, cultura,
política e uma nova ética: a classe
mercantilista e burguesa.
Demais, as ideias de Lutero, Calvino
e Huss seriam o embasamento de uma
cisão irreversível no controle papal
do cristianismo e no caráter feudal
da religião nascida no cristianismo
primitivo. A riqueza não constituia
mais um pecado e o antes do reino
dos céus era possível construir um
reino terreno.
A ética torna-se essencialmente
urbana, relacionada não apenas à vida
espiritual e rural, mas também à nova
classe burguesa e mercantilista.

O ILUMINISMO E A REVOLUÇÃO FRANCESA

A

queda da Bastilha em 14 de
julho de 1789, uma revolução
e não uma revolta, como dizem
ao rei Luiz XVI, é o início da era
contemporânea com o surgimento
de um novo Estado, ao mesmo
tempo federativo, republicano e
democrático, inspirado no iluminismo
dos enciclopedistas, nas ideias da razão
e a cientificidade, como o editor da
Enciclopédia, Diderot e Montesquieu,
que pugnava pela separação dos
poderes, como já ocorrera na revolução
gloriosa na Inglaterra, Voltaire e
principalmente Rousseau, para quem
a prática democrática de Atenas
deveria renascer de forma direta, com
a soberania atribuída ao povo, que
poderia delegar a representantes seus
poderes.
A revolução francesa restaura e
14

renova a ideia de cidadão e nação - mas
suas mais notáveis conquistas, inscritas
na Declaração de agosto de 1789 são:
a igualdade segundo a qual a nobreza
e o clero perdiam seus privilégios de
cargos, cobrança de tributos e isenção
de impostos; a liberdade, liberal no
sentido original, com o mercado livre
e competidor e o direito de contratar
e comerciar; a solidariedade, como
valor de fraternidade decorrente dos
dois primeiros princípios.
O estado torna-se laico, o poder
é transferido à Assembléia Nacional,
as profissões são livres e o ensino e a
cultura amplamente difundidos.
Os poderes são separados, surge
a justiça e a administração pública
profissionalizadas.
Os cargos públicos passam a ser
acessíveis por mérito e mais tarde, na
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Comuna de 1870, a responsabilidade
pelas funções públicas e os limites
remuneratórios dos funcionários
passam a ser regrados e centrados.
A administração pública tornase profissionalizada; certos cargos,
como fiscais, juízes, professores
são destinados a funcionários
especializados. Ao lado disso, instituise a responsabilização, com punições
ou perda de cargo, para os funcionários
públicos.
A ética transfere-se definitivamente
do terreno religioso e espiritual e
torna-se um valor material e concreto,
valores de conduta e de percepção da
realidade, aplicáveis à administração
pública, segundo o princípio da
igualdade, com o acesso meritório
aos cargos.
Embora o sistema eleitoral ainda

tenha por critério de três distintos
colégios de eleitores, com o privilégio
censitário e a escravidão não tenha
sido abolida na França, o avanço
é inegável e o rompimento com o
feudalismo, a realeza e as corporações
é radical um escalonamento.
Sob o aspecto do controle da

administração pública, os incisos 14
e 15 da Declaração se constituem
no embrião do futuro controle que
seria instaurado com a criação do
Tribunal de Contas. A Declaração
estabelece o direito de qualquer
pessoa exigir a prestação de contas dos
administradores públicos, inclusive a

necessidade e a cobrança dos impostos,
a sua destinação e a prestação de
contas da ação administrativa.
Esses valores, afirmados
universalmente, entretanto, somente
iriam se concretizar a partir da criação do
órgão especializado - Tribunal de Contas
francês, por Napoleão em 1807.

ÉTICA CONTEMPORÂNEA

A

s lutas sociais e políticas do
século XIX fazem surgir novas
teorias a respeito da ética.
Para Hegel, a ética é a do povo
vencedor, do Estado vitorioso do espírito do povo (alemão) que
somente sobreviveria como lutador
e vencedor.
A ética hegeliana inspirará as
ideologias totalitárias, como o nazismo
e as teorias de supremacia racial.
Segundo Hegel, o julgamento de um
povo e seus líderes é atributo da
História e somente ela poderá expedir
um veredictos obre os ideais de
supremacia do espírito de um povo.
Marx, que adota de Hegel a teoria da
dialética concebida na Grécia clássica,
segundo a qual é a luta dos contrários
que origina uma nova unidade, a
qual será novamente contrariada,
desenvolve a teoria da ética ideológica

relativa a cada classe social e em cada
época, como superestrutura fundada
em uma infraestrutura econômica, a
qual origina não apenas a ética, mas o
direito, a religião, a cultura e o próprio
aparelho estatal.
Para Karl Marx o valor superior
da história é a emancipação do
homem, aqui entendida como a sua
desalienação, tanto dos oprimidos
como dos opressores. O princípio da
revolução é a abolição das contradições
- o homem dominando a natureza não
mais dominador de outro homem. Para
isso, os filósofos que até então haviam
pensado a sociedade, deveriam agir
sobre a sociedade. Essa concepção
também é uma nova teoria ética e
quanto aos intelectuais seria mais
tarde desenvolvida pelo italiano
Antonio Gramsci, criando a categoria
histórica dos intelectuais orgânicos.

No século XX, após a II Guerra
Mundial, fica claro que a ética não é
mais um valor absoluto, mas um valor
dominante em cada sociedade e em cada
época e fundamentada em conquistas
históricas, econômicas e sociais de cada
povo e de cada época, mas igualmente
em retrocessos e avanços.
O resultado é a afirmação dos
direitos e garantias individuais, vale
dizer dos direitos humanos, que se
sobrepõem à normatividade do Estado
e aos valores dominantes que lhes
sejam conflitantes.
O Estado passa a ser compreendido
como instrumento de garantia e
afirmação dos direitos humanos,
que se realizam mediante políticas
públicas escolhidas democraticamente
pelo povo soberano e cuja atribuição de
concretização compete à administração
pública.

OS VALORES ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O

s valores éticos da administração
pública contemporânea são
originados na normatização
do direito romano.
Em Roma se estrutura a concepção
da distinção e separação entre a vida
pública e a vida privada, com valores
diferentes, embora os valores e fatos
desta última tivessem importância na
vida pública.
Para os romanos, os bens, interesses
e direitos do Estado, pertenciam a
todos - daí a expressão res publica
(coisa pública).
A administração dos bens,
interesses e direitos do Estado
representavam um munus (encargo)

para o administrador público, sobre
o qual recaiam as funções relativas à
administração, com a qualificação da
sua responsabilidade pessoal.
Enquanto que para os atenienses,
o aspecto mais importante para a
gestão da coisa pública da polis era
o sorteio, a eleição ou a escolha dos
magistrados que iram administrar os
assuntos da polis, como expressão
do exercício da democracia, aos
romanos interessava sobremaneira a
normatividade responsabilizadora dos
administradores públicos.
Com a cristianização da Europa
na idade média, em relação à
administração pública é acrescido

um novo valor: o do bem comum.
A forma democrática de escolha
dos administradores desaparece
durante a idade média, substituída
pelo direcionamento do bem comum e
responsabilidade do administrador.
N a R e v o l u ç ã o Fr a n c e s a ,
é acrescida a representatividade
democrática dos administradores e
a sua responsabilidade diretamente
à Assembléia Geral, verdadeiro
vestibular para a nova administração
pública.
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Na época contemporânea, a
administração pública ganha contornos
de responsabilidade social ou coletiva,
e a partir da redemocratização de
1945, os administradores passam a
ser gestores cujas atribuições visam
concretizar os direitos e a dignidade
da pessoa humana.
Para isso contribui o aprimoramento
das ideias de república e democracia,
essa em formas inovadoras, como a
democracia participativa (os cidadãos
são ouvidos) e a deliberativa (os
cidadãos estão permanentemente
decidindo sobre o Estado e a
administração pública.

“

A ética
contemporânea
reside na
efetivação e
na concretude
da dignidade
humana.

”

ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A

noção de que a administração
pública se desenvolve apenas
no Poder Executivo está
plenamente superada.
A autonomia dos Poderes e das
Instituições de Estado (Ministério
Público e Tribunal de Contas)
implica em dotá-los do instrumental
administrativo e correspondentemente
financeiro, para gerir seus próprios
interesses, direitos e deveres.
Ao s Po d e r e s L e g i s l a t i v o e
Judiciário, Ministério Público e
Tribunal de Contas são atribuídas
funções para o exercício da sua plena
autonomia. Eles gerem suas atividades
administrativas como próprias deles
- ou seja, independentemente do
Poder Executivo e se comportam,
no particular, como executores (ou
executivos) das suas funções.
Por administração pública,
tampouco se compreende apenas a
atividade formal, na clássica definição
administrativa.
Administrar é praticar atos
(licitações, concursos, contratos,
nomeações, pagamentos, recebimentos)
e também fatos (ensino, saúde pública,
segurança, obras, serviços).
Como se verifica, o âmbito da
esfera administrativa está bastante
alargado no estado moderno.
16

Além das injunções resultantes
das competências atribuídas pelo
estado mínimo, após as duas
revoluções industriais e duas guerras
mundiais, a crescente urbanização, o
desenvolvimento da vida social e cultural,
e o progresso econômico, obrigou o
Estado a ampliar consideravelmente
as suas atribuições, atraindo para o
seu aparato burocrático as modernas
formulações de políticas públicas
(meio ambiente, proteções de minorias,
ações afirmativas) e os respectivos
instrumentos para a sua efetivação. Isso
não compete apenas ao poder executivo,
na clássica separação preconizada no
Espírito das Leis – são competências
de Estado. Por governo se compreende
não apenas o poder que administra ou
aplica as leis, mas todos os poderes e
instituições estatais, cada uma com sua
esfera própria de competências.
São tarefas que se distribuem
por todo o aparelho estatal, direito e
indireto e entre os entes de colaboração
com o Estado.
Atualmente, a importância da
administração pública reside não
apenas na sua finalidade precípua: a
concretização da dignidade humana,
mas também o meio pelo qual ela se
realiza.
Trata-se de compreender a relação
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de administração, na qual predomina o
comando da lei e subserviente à vontade
do administrador ou do administrado.
O fim público, ou o interesse
público tem o predomínio na relação
de administração, destituída de
vontade, cujo motriz reside na força da
lei emanada da vontade soberana do
povo, manifestada democraticamente
para que os administradores delegada
e restritivamente cumpram os valores
da representação.
Sem ser um fim em si mesma, a
administração pública efetiva o papel
histórico atribuído ao Estado. Sem
ela, o Estado não possui mecanismos
de efetivação das políticas públicas
e englobadamente da dignidade da
pessoa humana.
A ética contemporânea reside,
portanto, na efetivação e na
concretitude da dignidade humana,
cujos direitos fundamentais são
afirmação histórica, cujo recesso ou
retrocesso atentam contra a própria
dignidade e a sua história.
Vale lembrar o exemplo clássico
segundo o qual a escravidão foi
defenestrada da história, assim como a
perda da liberdade ou da igualdade.
Após a revolução francesa, os
valores se afirmaram e se insculpiram
na história da humanidade.

OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A

Constituição brasileira
afirma cinco princípios,
dentre outros, já sobejamente
difundidos: legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e
eficiência.
Outros princípios são igualmente
aplicáveis: a igualdade, a solidariedade,
o concurso público e a licitação, o devido
processo legal, o contraditório e o direito
amplo de defesa, a continuidade do
serviço público, a documentabilidade,
a personalização das relações

administrativas (administração pública
em público), e muitos dos quais não
explícitos, mas plenamente aceitos e
acatáveis, porque implícitos.
A relação entre os princípios e
a ética resulta em que a condução
da administração significa a plena
compreensão de que aquele que
administra (válido também para a
administração privada) gere interesses
e direitos que não são seus, de forma
delegada, com um mandato regido
pela Constituição e pelas Leis.

O povo, em última análise, é o
detentor deste mandato.
De Roma, onde o mandato se
referia à administração da coisa
pública, passando pela ideia do bem
comum medieval, da responsabilidade
instituída pela Revolução Francesa,
conjuntamente, o valor da
administração pública contemporânea
é a sua participatividade e
deliberatividade - o interesse público
como predominante e a transparência
como seu controle integral.

O PAPEL DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O

controle da administração
pública, por sua natureza
política quando externo, ou
meramente auxiliar e administrativo
quando interno, faz parte dos próprios
valores dignificantes da administração
pública.
Categoria histórica, desde o censor
romano e o auditor ateniense, o
controle somente se torna externo e
independe após a Revolução Francesa.
Até o 14 de julho, o controle era
exercido por delegação do soberano e
como atributo real.

O controle da administração
como qualificativo republicano e
democrático é instituído pela
Revolução Francesa, ainda que apenas
como valor declarado.
Somente o Estado instituiu o
controle externo, autônomo e com
a independência daqueles que o
exercem.
Por mais poderosa que seja
uma empresa privada (muitas são
econômica e politicamente superiores
à maioria dos países) o controle desta
empresa, para os seus controladores, é

uma atividade subalterna, submetida
ao lucro e ao risco.
Como instituição contemporânea,
embora suas raízes em Roma e na
Grécia, o controle da administração
pública é um poder delegado cuja
soberania é atributo do povo. O seu
exercício é técnico com raiz política
pela sua fundamentação e origem
popular.
O controle possui vários
mecanismos: o principal é o sufrágio
pelo qual o povo avalia seus
governantes.

ÉTICA COMO DIMENSÃO HUMANA

A

Ética é fundamentada na
própria potencialidade de
o homem pensar o homem,
sob o aspecto crítico e à luz da
história.
Para o filósofo grego Protágoras,
o homem é a medida de todas as
coisas – um critério ético absoluto
cuja sabedoria reside justamente em
situar a individualidade do homem,
sua felicidade, sua vida na pólis e
seu papel ativo na história como o
critério preeminente de pensar o
homem.
A própria ação de pensar (ela é
uma verdadeira ação, porque induz à
consciência de si e de todos) já é uma
categoria ética, pressupõe o exercício

a existência da ética.
Como fundamento da essência
e condição da integralidade do
homem, como o único ser da
natureza capaz pensar para avaliar
e modificar, não apenas sobre si,
mas sobre a sociedade, como autor e
ator da sua história, a ética tem uma
relação íntima e necessária com o
Estado, a política e a administração
pública.
A ética, em realidade, é
a especificidade qualificativa do
homem, a busca da sua razão e a razão
da sua busca.
Quando enfrenta a questão da
relação de administração pública, a
ética tem como principal objetivo

não apenas medir, segundo os
parâmetros normativos vigentes - se
forem justos, mas a própria razão
existencial da administração, dos
administradores e dos meios que lhes
estão à disposição, ofertados pelo
Estado como instrumento político
organizado da sociedade.
A questão obviamente se refere
aos meios pelos quais os valores
da humanidade, que são objetivos
históricos, são efetivados.
Os meios, postos à disposição
pela sociedade ao Estado, são meios
intrinsecamente políticos e somente
podem ser avaliados segundo
princípios e valores necessários a
cada tempo e em cada lugar.
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O FUNDAMENTO DA ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO

O

fundamento da ética,
politicamente considerada,
é a efetividade da própria
administração.
Por efetividade, entende-se a
concretização dos valores históricos para
os quais se propõem, conscientemente
cada sociedade.
Esses valores - relativos -, não são

perenes. A escravidão já foi um valor
civilizado e cristão.
A inquisição também já foi um
valor ético-religioso e normatizado.
Após a Revolução Francesa, como se
observou, marco indelével da história,
já não poderá mais haver a perda da
liberdade, da igualdade e da fraternidade,
exceto como retrocesso e sob as trevas.

O valor ético atual da administração
pública é a dignidade do ser humano.
A administração não é um valor em
si nem para si - ela é uma funcionalidade
- como os poderes, mas realização de
deveres fixados presentemente na
emancipação econômica, política,
social, cultural, fraterna e solidária
do homem.

CONCLUSÕES

Ética Fundamentadora
A ética contemporânea é o núcleo
histórico fundamental e fundamentado
pela história, como a relação vital e
necessária do homem individual e em
sociedade, para o qual a administração
pública, como todas as demais
instituições políticas e privadas, tem
uma determinada funcionalidade.
A ética da administração pública
significa que o fim público ou o
interesse público comanda as ações
da administração pública, sob a égide
dos seus princípios e regras e cuja
finalidade histórica é a realização da
dignidade humana.
A administração pública será ética
quando as necessidades humanas,
públicas ou privadas, individuais
ou coletivas, estiverem atendidas
na medida das potencialidades
financeiras do Estado e da capacidade
econômica privada.
A ética é, portanto, um paradigma
aferidor da administração pública e
ao mesmo tempo igual paradigma de
condutas e procedimentos públicos.
Ética como categoria histórica
A inserção da ética no mundo
contemporâneo já não é mais apenas
uma questão de pensar o homem,
mas de modificar, para emancipar o
homem, suprimindo as contradições
históricas entre o homem e o homem
e o homem e a natureza.
18

Dos hebreus herdou a civilização
a ideia de justiça e solidariedade
como valores éticos e do cristianismo
primitivo a noção da prática do bem
– afirmação corrente em toda a idade
média.
Somente a partir da renascença
ressurgem os valores clássicos gregos
e romanos.
Dos romanos, herda-se o seu
principal legado; o conceito de
república segundo o qual a res publica
est res populi. A noção de república,
bem público, é estabelecida em
oposição à noção de bem privado,
particular. Dessa maneira, para os
romanos (como para os gregos) havia
uma nítida distinção entre o que era
comum a todos (demossio) e o que
pertencia a alguém em particular
(idios).
A longa evolução, superada
as trevas medievais, quando após
ressurgem os conceitos clássicos
da Grécia e Roma, o iluminismo
racionalista e cientificista, irá adotar
vários conceitos.
O principal deles, para a
contemporânea administração pública,
é de que a soberania é atributo do povo.
Como soberano (afirmava
Rousseau no Contrato Social), o povo
é o supremo detentor do poder e seus
representantes nada mais são do que
delegados deste poder com o ônus da
responsabilidade.
Soberano o povo, governantes e
administradores são delegatários para
gerirem as questões da polis.
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Tanto a liberdade como a igualdade
são valores conquistados pela república
e pela democracia.
Enquanto que a república tem o
centro principal voltado para a coisa
pública e a finalidade administrativa,
a magistratura da função pública era
um honor, o agente público tinha
consciência de que a função não lhe
era dada, mas confiada. Quando Cícero
é nomeado quaestor (responsável por
finanças) estimou que não possuía um
cargo, mas um honor, ou seja, uma
confiança.
Na república moderna, além do
honor da função da coisa pública,
da prática do bem público, da
responsabilidade e transparência,
acrescidos em cada período histórico,
o valor supremo das instituições sob
a república é a concretização dos
direitos humanos – todos os demais
atributos concedidos ao repúblico,
inclusive a supressão dos privilégios, a
publicidade, a observância do nomos,
são funcionais em razão da dimensão
humana da função pública.
Dos gregos, a principal herança
política é a inserção do homem na
polis.
Quando retornava de uma batalha,
um general espartano encontrou uma
mulher vestida de preto em prantos
em uma encruzilhada. Perguntou-lhe,
por quem choras? Pelo meu filho,
disse a mulher, ele acabou de voltar
da batalha. Então, isso não seria
motivo de pranto, retrucou o general.
É justamente por não ter morrido pela

pátria a razão do meu pranto.
Essa cena de Sófocles reproduz
com voltada para a dignidade humana,
a democracia é a garantia de que a
soberania é precípua ao povo, delegada
para governantes e administradores,
na antiga e clássica forma de sorteio,
eleição direta ou escolha, através do
sufrágio nascido das pedras da bastilha,
e mais recentemente, participativa
e deliberativa. Republicanos e
democráticos.
Ética como valor histórico
A ética é um valor histórico, logo
relativo.
Como a moral, é produto
do desenvolvimento histórico da
sociedade e nada possui de imutável
ou perene, embora não admita
retrocesso. Os preceitos éticos, como
os morais (logo, também os de direito),
mais elementares – o direito à vida,

à liberdade e à igualdade, tem a sua
amplitude de atuação dependente da
realidade histórica concreta. Portanto,
são limitados e instáveis.
Normas obrigatórias, como se
sabe, são menos impositivas em
determinadas quadras históricas.
O desenvolvimento histórico
da sociedade e do homem tornará
inicialmente a ética em um valor
absoluto. Isso conduzirá ao fim das
contradições e a ética, como o próprio
estado e o direito, perderão a sua
razão de existência.
A ética será substituída por um
novo valor: o valor da estética.
Esse é o papel histórico do povo:
conduzir a ética a um valor absoluto.
Quando a ética for absoluta, as
contradições terão findadas e um novo
reino surgirá: o reino da democracia.
Absoluta a ética, ela desaparece e
é substituída pela estética.
A poesia será o reino democrático

supremo do homem emancipado.
O valor ético do presente, resultante
do desenvolvimento da sociedade
continuará em desenvolvimento e o
seu futuro será a estética.
A estética é a ética do futuro.
As vozes dos profetas alertaram os
poderosos e o povo.
A injustiça seria varrida da terra,
o lobo cuidará do carneiro e as lanças
se converterão em arados.
A justiça – o bem antigo e a
democracia, o bem atual, o que foi
profetizado deverá ser o presente.
Muitas coisas mudaram. Muito a
mudar.
A conduta ética dos profetas... as
profecias eram as teorias políticas do
Livro. Muitas se realizaram.
As vozes dos profetas continuam
atuais:
“Antes corra o juízo como as
águas e a justiça como ribeirão
permanente”.(Amós, 5, 21-24).
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Por uma ética na auditoria
para o setor público
O artigo trata da construção de um conceito de ética
para a administração pública; do Ethos da auditoria
pública; e dos códigos de ética e conduta da INTOSAI, da
Administração Pública Federal e do Conselho Federal de
Contabilidade sobre auditoria.

Renato Jorge Brown Ribeiro
Doutor em Administração. Especialista em Políticas Públicas e Administração
Financeira, Consultor de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal

A

o ser convidado para
f a z e r u m a r e f l ex ã o
sobre Ética e Auditoria
Pública entendi como um
desafio. Inicialmente por
entender que, apesar de necessários, os
códigos de ética que usamos no Serviço
Público e na regulamentação nacional
e internacional da profissão de auditor

P

ara iniciar o debate creio
que seja razoável explorar
um pouco alguns conceitos
de Ética e procurar construir
um conceito que nos ajude
a entender e construir uma Ética para
Auditoria Pública.
Segundo preceitua Adolfo Vázquez
(2007, p. 21):
“A ética é teoria, investigação ou
explicação de um tipo de experiência
humana ou forma de comportamento
dos homens, o da moral, considerado,
porém, na sua totalidade, diversidade
e variedade. O que nela se afirma
sobre a natureza ou fundamento das
normas morais deve valer para a
moral da sociedade grega, ou para

INTRODUÇÃO
público têm alcance extremamente
limitado. Em segundo lugar pelos
critérios extremamente utilitaristas que
tem regido boa parte do comportamento
das sociedades contemporâneas
que afastam, por vezes, a lógica do
comportamento ético, o que dificulta
a construção da idéia universal que
deveria basear a ética.

E, por fim, por entender absolutamente
necessário esse tipo de reflexão por
considerar que toda a construção do
conceito republicano se baseia em uma
construção sociológica e filosófica do
que é o bem comum e o patrimônio
público, que se baseiam em valores e
interpretações: algumas de caráter ético,
outras com vieses morais e culturais.

CONCEITOS DE ÉTICA
a moral que vigora de fato numa
comunidade humana moderna. É isso
que assegura o seu caráter teórico e
evita sua redução a uma disciplina
normativa ou pragmática. O valor
da ética como teoria está naquilo que
explica, e não no fato de prescrever
ou recomendar com vistas à ação em
situações concretas.”
O conceito de Vasquez, diferente
de uma vertente (minoritária) que
igualam ética e moral, ele a entende
como uma estrutura com campo
e escopo próprio, nesse sentido a
moral teria um caráter mais prático
e imediato, uma visão voltada para
explicar e justificar a realidade
histórica, sendo relativizada e restrita

por realidades históricas e culturais.
Por sua vez, a Ética busca uma reflexão
filosófica sobre a Moral, com intenção
e caráter universalizante, o seu objeto
é guiar a ação a partir da reflexão sobre
a Moral e o seu objetivo seria guiar a
ação humana pela racionalidade na
direção do bem.
Outras vertentes, principalmente
às que tratam a Ética como um
componente religioso, aproximam
ética e moral, como o conceito de
Leonardo Boff:
“O centro do ethos é o bem
(Platão), pois somente ele permite que
alcancemos nosso fim, que consiste em
sentirmo-nos em casa. E nos sentirmos
bem em casa (temos um ethos,
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realizamos o fim almejado) quando
criarmos mediações adequadas, como
hábitos, certas normas e maneiras
constantes de agir. Por elas, habitamos
o mundo, que pode ser a casa concreta
ou o nosso nicho ecológico local,
regional ou nossa casa maior, o planeta
Terra”
Conceito que acredito
especialmente interessante é o do
Professor Boaventura dos Santos
(2002), quando define Ética como “a

A

a preservação do patrimônio público
e a proteção da sociedade.
Creio que nos padrões de sociedades
de origem ocidental podemos definir
como valores universais a proteção a
democracia, às estruturas republicanas,
ao desenvolvimento de critérios
de accountability e de preservação
de valores relativos à proteção do
indivíduo e do tecido social, bem
como à isonomia e imparcialidade do
agente público. Assim, começamos a
compor o arcabouço do ethos público,
como um espaço de características
gerais razoavelmente bem definidos.
É razoável que o exercício de uma
determinada profissão ou ofício enseje
um Ethos próprio, dependendo das
condições e atributos para o exercício
de cada ofício. Sem dúvida a profissão
de auditor tem um Ethos próprio
que advém do próprio compromisso
social dessa profissão, ou seja, um

profissional que verifica a fidelidade,
a correção, os quesitos de eficiência,
eficácia e efetividade de outros
profissionais.
É razoável que o Ethos dessa
profissão exija, entre outras, condutas
como fidelidade, imparcialidade,
autonomia, capacidade técnica,
discrição, zelo e precisão, que
normalmente constam dos códigos
de ética e conduta dos auditores.
Ao se integrar os dois Ethos, ou
construir um Ethos comum, pareceme razoável que em algum momento
ou situação específica possa se
configurar algum conflito particular,
nesse sentido parece-me razoável
que o Ethos Público e o interesse
comum se sobreponham na condução
dos trabalhos do Auditor Público,
entendendo que o seu meio primeiro
é a preservação do público.

ÉTICA E CONDUTA - A CONSTRUÇÃO DOS CÓDIGOS DE ÉTICA PROFISSIONAL

nicialmente, é interessante fazer
alguma diferenciação entre ética
e conduta, sendo a conduta
esperada uma manifestação do
posicionamento Ético e Moral
frente a realidade cultural de uma
sociedade, enquanto a Ética busca a
universalidade e a atemporalidade, a
conduta, frente aos ditames da ética e
da moral, orienta a atuação prática do
profissional. Na verdade, grande parte
daquilo que chamamos de códigos de
ética são códigos de conduta.
Em 1994, o Decreto n. 1.171, de 22
22

seria o critério universalizante desse
conceito ?
A minha resposta passa pela
construção e aprofundamento do
conceito de Ethos Público, com
base no interesse público, proteção
aos bens públicos e construção de
ética republicana, em um primeiro
momento. Em um segundo momento,
a construção dos signos de fidelidade
da própria carreira e função do que
vem a ser o auditor.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO AUDITOR PÚBLICO

ideia de Ethos passa
p e l a f o r m a d e s e r,
pelas características
intrínsecas do que deveria
ser o caráter de algo, ou
o que, na análise fenomenológica,
representaria o sentido fundante do
objeto de nosso estudo.
O auditor público deve integrar a
fidelidade ao Ethos Público e ao Ethos
da profissão de auditor, respeitando as
duas vertentes, esboçando condutas
e comportamentos compatíveis com
esses dois Ethos.
Nesse sentido, qual seria o sentido
fundante do espaço público? No nosso
entendimento, ao buscarmos uma
resposta próxima a universal seria a
busca do interesse público e do bem
comum, na forma que esses conceitos
se apresentam no contexto peculiar
de cada sociedade. Alguns traços
universais podem ser definidos como

I

fidelidade do homem ao seu meio”.
Esse conceito nos remete a uma
reflexão interessante que explica a
ausência de conflito ético de algumas
pessoas ou grupos em determinadas
situações onde não há a sensação ou
cultura de pertencimento.
Nesse sentido, associando e
integrando os conceitos do professor
Boaventura dos Santos e Adolfo
Vasquez, qual seria o meio a que
deveria ser fiel o auditor público? Qual

de junho de 1994, estipula o Código
de Ética do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, em 1999,
institui-se o Código de Conduta da
Alta Administração Federal. O primeiro
como uma tentativa de estabelecer
regras gerais de comportamento, o
segundo definindo comportamentos
e estabelecendo vedações bastante
específicas.
O Código de Ética estabelece
princípio fundante central sobre os
seus preceitos: “...o fim é sempre o bem
comum. O equilíbrio entre a legalidade
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e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a
moralidade do ato administrativo”. Isso
orienta de forma objetiva os demais
preceitos enunciados:
I- A dignidade, o decoro, o zelo, a
eficácia e a consciência dos princípios
morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público.
Seus atos, comportamentos e atitudes
serão direcionados para a preservação
da honra e da tradição dos serviços
públicos
II - O servidor público não poderá

jamais desprezar o elemento ético
de sua conduta. Assim, não terá que
decidir somente entre o legal e o ilegal,
o justo e o injusto, o conveniente
e o inconveniente, o oportuno e o
inoportuno, mas principalmente entre
o honesto e o desonesto.
III - A moralidade da Administração
Pública não se limita à distinção entre
o bem e o mal, devendo ser acrescida
da idéia de que o fim é sempre o bem
comum.
IV - A remuneração do servidor
público é custeada pelos tributos, e por
isso se exige, como contrapartida, que
a moralidade administrativa se integre
no Direito.
V - O trabalho do servidor público
perante a comunidade deve ser
entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.
VI - A função pública deve ser
tida como exercício profissional e,
portanto, se integra na vida particular
de cada servidor. Assim, os atos na
conduta diária em sua vida privada
poderão afetar o seu conceito na vida
funcional.
VII - Salvo os casos de segurança
nacional, investigações ou interesse
superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de ato
administrativo constitui requisito de
eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão comprometimento ético contra
o bem comum, imputável a quem a
negar.
VIII - Toda pessoa tem direito à
verdade. O servidor não pode omiti-la
ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da pessoa interessada ou da
AP. Nenhum Estado pode crescer ou
estabilizar-se sobre o poder corruptivo
do erro, da opressão ou da mentira.
IX - A cortesia, a boa vontade,
o cuidado e o tempo dedicados ao
serviço público caracterizam o esforço
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa
significa causar-lhe dano moral.
Da mesma forma, causar dano ao
patrimônio público, deteriorando-o, por
descuido ou má vontade.
X - Deixar o servidor público
qualquer pessoa à espera de solução
que compete ao setor em que exerça

suas funções, permitindo a formação
de longas filas, ou outro atraso na
prestação do serviço, não caracteriza
apenas atitude contra a ética ou ato de
desumanidade, mas grave dano moral
aos seus usuários.
XI - O servidor deve prestar toda
a sua atenção às ordens legais de seus
superiores, velando atentamente por
seu cumprimento, e, assim, evitando
a conduta negligente. Os repetidos
erros, o descaso e o acúmulo de
desvios caracterizam imprudência no
desempenho da função.
XII - Toda ausência injustificada do
servidor de seu local de trabalho é fator
de desmoralização do serviço público, o
que quase sempre conduz à desordem.
XIII - O servidor que trabalha
em harmonia com a estrutura
organizacional, respeitando seus colegas
e cada concidadão, colabora e de todos
pode receber colaboração.
Em 2007, o Decreto n. 6.029,
estabelece a estruturação de um Sistema
de Gestão da Ética no Serviço Público
Federal, integrando as Comissões de
Ética de Cada Órgão, com a Comissão de
Ética e Conduta da Alta administração
Federal e as demais Comissões de ética
e exercício profissional das carreiras
da Administração Pública Federal,
estipulando as seguintes atribuições
para as Comissões de Ética:
I - atuar como instância consultiva
de dirigentes e servidores no seu
respectivo órgão;
II - aplicar o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal, aprovado
pelo Decreto 1.171, de 1994;
III - representar a respectiva entidade
ou órgão na Rede de Ética do Poder
Executivo Federal; e
IV - supervisionar a observância
do Código de Conduta da Alta
Administração Federal e comunicar à
CEP situações que possam configurar
descumprimento de suas normas.
Nesse sentido entendemos razoável
as colocações do Código de 1994, que
busca intimamente preceitos gerais
e suficientemente universais para
definir o Ethos Público, já o Código de

Conduta da Alta Administração, como
o nome já diz, define procedimentos,
chegando a estabelecer valor para
brindes e presentes, ultrapassa, em
muito as atribuições de um código de
ética, chegando a operacionalizações
que creio, no mínimo, datadas em
um determinado contexto temporal,
se não questionáveis, quer pelas suas
colocações, quer pelas suas omissões
(em questões relacionadas com o
nepotismo ou aparelhamento que
necessitaram de decisões da Corte
Suprema, por exemplo).
Como Exemplo de um Código de
Ética para a função de auditor público,
tomamos por exemplo o código de ética
aprovado pela INTOSAI, em 1998, na
plenária de Montevidéu, onde ficou
consignado os seguintes princípios
como:
1)Segurança, confiança e
credibilidade:
“Os auditores devem portar-se de
maneira que promova a cooperação
e as boas relações entre eles e dentro
da profissão. A cooperação recíproca
e o apoio à profissão por parte de
seus membros constituem elementos
essenciais do profissionalismo.
A confiança e o respeito públicos que
suscita um auditor são consequência,
basicamente, de uma soma de êxitos de
todos os auditores, anteriores e atuais.
Portanto, interessa tanto aos auditores
como ao público em geral que o auditor
trate seus colegas de profissão de uma
forma justa e equilibrada.
O poder legislativo e/ou executivo,
o público em geral e as entidades
fiscalizadas deverão ter plena garantia
da justiça e da imparcialidade de todo
o trabalho da EFS.
Por consequência, é essencial que
exista um Código de Ética Nacional ou
um documento semelhante que governe
a prestação dos serviços.”
2) Integridade
“A integridade constitui o valor
central de um Código de Ética. Os
auditores são obrigados a cumprir
normas superiores de conduta, como por
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exemplo, honradez e imparcialidade,
durante seu trabalho e em suas relações
com o pessoal das entidades fiscalizadas.
Para preservar a confiança da sociedade,
a conduta dos auditores deve ser
irrepreensível e deve estar, sobretudo,
acima de qualquer suspeita.
A integridade pode ser medida
em função do que é correto e justo.
Ela exige que os auditores cumpram,
tanto na forma como no espírito,
as normas de auditoria e de ética.
A integridade também exige que os
auditores cumpram os princípios de
objetividade e independência, tenham
uma conduta profissional impecável,
tomem decisões de acordo com o
interesse público e apliquem um critério
de honradez absoluta na realização do
seu trabalho e no emprego dos recursos
da EFS.”
3) Independência, objetividade e
imparcialidade
“É indispensável que os auditores
tenham independência em relação à
entidade fiscalizada e outros grupos de
interesse externo. Isto significa que eles
devem atuar de forma que aumente sua
independência, ou para que esta não
seja diminuída por nenhum conceito.
Os auditores não devem apenas
esforçar-se em ser independentes das
entidades fiscalizadas e de outros
grupos interessados, devem também ser
objetivos ao tratar as questões e os temas
a serem examinados.
É essencial que os auditores não
somente sejam de fato independentes
e imparciais, mas que também o
pareçam.
Em todas as questões relacionadas ao
trabalho de auditoria, a independência
dos auditores não deve ser afetada por
interesses pessoais ou externos. Por
exemplo, a independência poderia
encontrar-se afetada por pressões ou
influências externas sobre os auditores;
preconceito dos auditores em relação a
pessoas, entidades fiscalizadas, projetos
ou programas; por haver o auditor
trabalhado recentemente na entidade
fiscalizada; ou por relações pessoais ou
financeiras que provoquem conflitos de
lealdade ou de interesses. Os auditores
24

são obrigados a manterem-se afastados
de qualquer assunto que seja de interesse
pessoal.”
4) Neutralidade Política
“É essencial manter a neutralidade
política – tanto a real como a percebida
– da EFS. Para tanto, é importante que os
auditores conservem sua independência
em relação às influências políticas, a fim
de desempenhar com imparcialidade
suas responsabilidades de fiscalização.
Isso é relevante para os auditores pelo
fato de as EFS manterem em seu trabalho
um estreito contato com os órgãos
legislativos, com o poder executivo ou
outros órgãos da Administração que,
por lei, podem levar em consideração
os relatórios da EFS.
É importante que quando os
auditores dediquem-se, ou estudem a
possibilidade de dedicar-se, à atividades
políticas, estejam cientes da forma em
que tal dedicação pode vir a afetar
– ou parecer afetar – sua capacidade
de desempenhar com imparcialidade
suas obrigações profissionais. Se os
auditores estão autorizados a participar
de atividades políticas, têm que estar
conscientes de que tais atividades podem
provocar conflitos profissionais.”
5) Conflitos de interesses
“Quando os auditores estão
autorizados a prestar consultoria ou
serviços que não sejam de auditoria a
uma entidade fiscalizada, deve-se cuidar
para que esses serviços não levem a
um conflito de interesses. Os auditores
devem, especialmente, assegurar que
tais serviços ou assessoramento não
incluam responsabilidades ou poder
de gestão. Estes devem permanecer
com os administradores da entidade
fiscalizada.
Os auditores deverão proteger
sua independência e evitar qualquer
possível conflito de interesses, recusando
presentes ou gratificações que possam
ser interpretados como tentativas
de influir sobre a independência e a
integridade do auditor.”
6) Competência Profissional
“Os auditores têm a obrigação
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de atuar sempre de maneira
profissional e de manter altos níveis
de profissionalismo na realização
de seu trabalho, com o objetivo de
desempenhar suas responsabilidades de
maneira competente e imparcial.
Os auditores não devem desenvolver
trabalhos para os quais não possuam a
competência profissional necessária.
Os auditores devem conhecer
e cumprir as normas, as políticas,
os procedimentos e as práticas
aplicáveis de auditoria, contabilidade
e gestão financeira. Igualmente,
devem compreender, de maneira
adequada, os princípios e normas
constitucionais, legais e institucionais
que regem o funcionamento da entidade
fiscalizada.”
7) Desenvolvimento Profissional
“Os auditores devem exercer seu
trabalho com profissionalismo devido,
tanto na realização e supervisão da
auditoria quanto na preparação dos
relatórios correspondentes.
Os auditores devem empregar
métodos e práticas da mais alta qualidade
em suas auditorias. Na realização da
auditoria e na emissão de relatórios,
os auditores têm a obrigação de aderir
aos princípios básicos e às normas de
auditoria geralmente aceitas.”
Acredito ser especialmente
importante o posicionamento da
INTOSAI, por representar as Entidades
de Fiscalização Superiores de
vários países e na sua busca de um
código de ética para os auditores,
necessariamente, há uma preocupação
com a universalização.
Em relação à Auditoria nas normas
brasileiras, o Conselho Federal de
Contabilidade por meio da Resolução
nº 821/97, aprovou a Norma Brasileira de
Contabilidade P1 – Normas Profissionais
de Auditor Independente.
Embora sejam normas emitidas
para profissões diferentes, guardam no
seu bojo, filosofia ética comum aos que
executam atividades de Auditoria, onde
procuramos condensar o que existe de
comum no código de conduta, por meio
de tópicos, destacando-se:
• Comprometimento técnico-

profissional, somente aceitando
trabalhos que julgue estar
capacitado totalmente de recursos
para desenvolvê-los, recusando os
serviços que não tiver capacidade de
execução;
• Independência total no
desenvolvimento dos trabalhos em
todas as fases, se não deixando
influenciar por fatores estranhos
que caracterizem a perda de
imparcialidade;
• Cobrança de honorários compatíveis
com os trabalhos desenvolvidos,
avaliando principalmente a relevância
e o vulto do serviço a ser executado;
• Sigilo total das informações coletadas
nos trabalhos de campo, somente
divulgando-as a terceiros mediante
autorização expressa da entidade,
ou salvo quando houver obrigação
legal.
Resgatamos, ainda, o artigo 5º da
Resolução nº 803/96, Código de Ética
Profissional do Contabilista, emitida
pelo Conselho Federal de Contabilidade,

P

arece-nos que fica claro
a busca de qual Ethos o
auditor público deve buscar
ser fiel, e parece-nos clara
a orientação republicana
da busca do bem comum como
princípio fundante do Ethos público,
associado com princípios gerais da

no que concerne às atividades do
Contador, enquanto Perito, Assistente
Técnico, Auditor ou Árbitro, atendo-nos
ao tema principal que é a ética.
I. “Recusar sua indicação quando
reconheça não se achar capacitado em
face da especialização requerida;
II. Abster-se de interpretações
tendenciosas sobre a matéria que
constitui objeto de perícia, mantendo-se
absoluta independência moral e técnica
na elaboração do respectivo laudo;
III. Abster-se de expressar
argumentos ou dar a reconhecer sua
convicção pessoal sobre os direitos
de quaisquer das partes interessadas,
ou da justiça da causa em que estiver
servindo, mantendo-se o seu laudo no
âmbito técnico e limitado aos quesitos
propostos;
IV. Considerar com imparcialidade
o pensamento exposto em laudo
submetido a sua apreciação;
V. Mencionar obrigatoriamente fatos
que conheça e repute em condições de
exercer efeito sobre peça contábil objeto

de seu trabalho;
VI. Abster-se de dar parecer ou
emitir opinião sem estar suficientemente
informado e munido de documentos;
VII. Assinalar equívocos em
divergências que encontrar no que
concerne à aplicação dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e
Normas Brasileiras de Contabilidade
editadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII. Considerar-se impedido para
emitir parecer ou elaborar laudos sobre
peças contábeis observando as restrições
contidas nas Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade;
IX. Atender à fiscalização dos
Conselhos Regionais de Contabilidade
e Conselho Federal de Contabilidade
no sentido de colocar à disposição
desses, sempre que solicitado, papéis de
trabalho, relatórios e outros documentos
que deram origem a execução dos
trabalhos”.

CONCLUSÕES
própria profissão e do papel social
do auditor como imparcialidade (e
os seus corolários independência e
neutralidade política), competência
profissional, capacidade técnica e
objetividade.
A construção de uma Ética
para auditoria pública passa

necessariamente pela construção e
fortalecimento desse meio Público ao
qual o profissional de auditoria deva
ser fiel, nesse sentido acreditamos que
o trabalho do auditor funcione nos
dois sentidos, fortalecendo o Ethos
público e construindo sua identidade
com esse fortalecimento.

BIBLIOGRAFIA
A R A Ú J O , I n a l d o d a Pa i x ã o
Santos. Introdução à auditoria: breves
apontamentos de aula. EGBA, 1998.

C H A L I TA , G a b r i e l . O s D e z
Mandamentos da Ética. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2003.

Tribunal de Contas, Lisboa, 1993.

BRASIL. Lei 10.406, de 10.406, de 10
de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2007.

FONSECA, Aléxon Soares. Ética
e Auditoria. Disponível em: <http://
www.classecontabil.com.br/trabalhos/
AlexonEticaAuditoria.doc>. Acesso
em:23/11/2007.

_____Auditoria operacional e de
gestão. São Paulo: Atlas, 1992.

BRASIL. Constituição da República
Federativa do Brasil: promulgada em 5
de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva,
2006.
BRASIL. Decreto nº 1171, de 22 de
junho de 1994.
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006.

DENNY, Ercílio A. Ética e sociedade.
Capivari: Opinião E., 2001, p. 134.
_______________. Ética e Sociedade.
Capivari: Opinião, 2.001. 276 p.
FRANCO, António de Sousa – O presente
e o futuro das Instituições de Fiscalização
Financeira com natureza jurisdicional,

GIL, Antônio de Loureiro. Auditoria
básica. São Paulo: Ediouro, 1981.

_____Auditoria de qualidade. São
Paulo: Atlas, 1994.
I N T O SA I , C ó d i g o d e É t i c a e
Procedimentos de Auditoria, Comissão
de Normas de Auditoria
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional,
editora ATLAS, São Paulo, 1996.
____________________. Curso de Auditoria,
8a. edição ATLAS, São Paulo, 1998

Revista TCMRJ

n. 42 - setembro 2009

25

Ética

A prática da Ética no
serviço público
A ética adquire relevo varrendo as práticas de se
levar vantagem a qualquer custo, de se dividir
a cidadania por classes sociais e de se pisotear
gratuitamente na dignidade da pessoa humana.

Léo da Silva Alves
Jurista especializado em responsabilidade de agentes públicos

E

m breve, os Tribunais de Contas
estarão incluindo nas suas ações
de controle a auditoria de ética.
Empresas de Auditoria Independente
já estão atuando nessa linha nas

grandes corporações. Com isso, a ética
deixa de ser uma promessa, um ponto
vago, para ser uma ação concreta,
implantada, executada e avaliada.
Portanto, a Administração Pública, que

tem as suas bases assentadas nos pilares
da hierarquia e da disciplina, deve
considerar a ética como um elemento
real e não abstrato, a ser incorporado às
suas ações e ao seu controle.1

Novos tempos

O

s nossos avós – e os seus
ancestrais – passaram pelo
mundo sem perceber grandes
transformações. As pessoas vinham,
cumpriam a missão terrena e partiam
deixando o mundo praticamente igual
àquele que encontraram. Temos, no
entanto, o privilégio de pertencer a
uma geração que conheceu mudanças.
Somos de uma geração que assistiu – e
assiste - grandes transformações: do
fim das grandes aventuras totalitárias à
reafirmação dos valores da democracia,
ainda que, num ou noutro sítio,
plantonistas do poder se aventurem
em exercícios de arbítrio (mas não
mais sob a indiferença ou a proteção do
mundo civilizado). Experimentamos

os grandes avanços da ciência, nos
seus mais diversos campos de ação:
da química à física, passando pelas
excepcionais conquistas da medicina.
Nos transportes e nas comunicações,
chegamos a um nível que nem os
mais louvados ficcionistas poderiam
imaginar na virada para o século XX.
Enfim, os fatos foram mais ricos do
que a ficção.
O ministro Jarbas Passarinho, em
memorável conferência na passagem
para o século XXI, observou que ele – e
quem viveu pelo menos a metade do
século passado – assistiu, nesse tempo,
transformações maiores do que a
humanidade presenciou, talvez, desde
os tempos do Império Romano.

Não foi diferente nos costumes.
A prevalência da saúde pública
baniu fumantes para espaços cada
vez mais restritos; o consumo de
bebidas alcoólicas, associadas ao
prazer e ao glamour, é substituído por
hábitos saudáveis de viver. E assim,
em todos os planos, em todos os
círculos, o mundo e as pessoas vão se
transformando. É nesse contexto que
a ética entra para as relações pessoais,
sociais e profissionais como uma nova
referência de valor.
Há poucas décadas, levar vantagem
em tudo era slogan comercial. Porque
a vantagem era a referência do mundo
de então; não era o proceder.
Havia um culto ao malandro,

O presente artigo é síntese de conferência proferida pelo autor no dia 23.10.2008, em seminário na Escola de Administração Fazendária, em
Brasília, sob a coordenação da Comissão de Ética Pública - Presidência da República.
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“

A ética deixou de
ser um distante estudo
no plano da filosofia,
deixou se ser apenas um
tema dentro do currículo
escolar; deixou de ser
uma pregação religiosa.
A ética passou a ser uma
necessidade social.

festejado em canções como modelo
de vida. De um lado, estavam os
cidadãos, trabalhadores, profissionais,
homens de família, cumpridores das
suas obrigações. Mas eram os otários.
O herói era o malandro, cantado em
prosa e verso. Até tempos recentes, os
ricos eram necessariamente pessoas de
respeito, a quem os humildes deviam
subserviência. Ninguém ousava lhes
questionar os métodos. Havia um
círculo de proteção em torno dos
indivíduos que enriqueciam a custa

”

do sacrifício alheio; e sobre o pobre
repousava, além da mazela da pobreza,
o ônus de ser um cidadão de segunda
categoria.
Discriminar era verbo que se
conjugava sem medo e sem pudor:
Eu discrimino, tu discriminas, ele
discrimina, nós discriminamos, vós
discriminais, eles discriminam. Cor
da pele, preferência sexual, doença
mental, deficiência física eram alvos
preferenciais de zombarias e de
rejeição numa sociedade próxima.

O homem já tinha pisado na Lua,
mas o respeito às diferenças não se
afirmava.
Entretanto, esses valores foram
reavaliados. Em todos os planos, em
todos os círculos, o mundo e as pessoas
foram se transformando. E, assim,
nesse espaço de transformações, a ética
adquire relevo, varrendo as práticas de
se levar vantagem a qualquer custo,
de se dividir a cidadania por classes
sociais e de se pisotear gratuitamente
na dignidade da pessoa humana.

A ética na sociedade

T

emos, hoje, a ética concorrencial,
muito bem trabalhada pelo
sistema de autorregulamentação
publicitária. É o apagar da concorrência
desleal; da propaganda enganosa;
do lucro como referência absoluta,
independentemente da satisfação e
dos valores alheios.
A propósito, uma das
primeiras preocupações éticas
no âmbito empresarial de que se
tem conhecimento revela-se pelos
debates ocorridos na Alemanha, na
década de 60. Pretendeu-se elevar o
trabalhador à condição de participante

dos conselhos de administração das
organizações como resultado de uma
conclusão elementar: se o trabalhador
produz, é eticamente correto que
participe das decisões. Na atualidade,
as empresas operam com três níveis
de responsabilidade: financeira,
porque sem resultado financeiro
não se mantém; social, assumindo
o bem-estar dos trabalhadores e coparticipando de ações públicas de
valorização humana e de combate
às desigualdades; ambiental,
preservando os bens da natureza para
as futuras gerações.

A ética chega aos parlamentos. Na
década de 40, um deputado federal foi
cassado por se exibir para a revista
Cruzeiro em trajes inconvenientes
para o ambiente austero da Câmara
dos Deputados. A essência da cassação
estava, basicamente, em ferir os
bons costumes. Nas cinco décadas
seguintes, houve um período que os
ambientalistas chamam de “defeso”.
A temporada de caça e pesca estava
suspensa. O instrumento da cassação
de mandato retomou na década de 90
a partir de crises éticas no Governo e
no Congresso Nacional. A sociedade,
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já intolerante, passou a cobrar dos seus
representantes uma postura compatível
às elevadas responsabilidades do
mandato. E, na mesma linha, um
presidente da República foi alijado
do Poder. Ministros de Estado foram
caindo, atingidos por escândalos que
o povo não mais tolera.
No jornalismo, a “imprensa
marrom” hoje é moribunda. Perde
público aquela empresa jornalística
(comercial) sem escrúpulos, que
recorre a qualquer meio para chamar
a atenção e multiplicar suas vendas,
sobretudo com a intromissão em vidas
privadas e a dimensão exagerada
concedida a notícias escandalosas
e policiais. Para isso, foi um marco

o Código de Ética, aprovado no
Congresso Nacional dos Jornalistas em
1987. Práticas - eticamente discutíveis
- que tornaram legendas os nomes
de Carlos Lacerda, David Nasser e
Assis Chateaubriand hoje têm espaço
limitado à história, às biografias e ao
folclore.
Exige-se ética nos partidos
políticos. Exercita-se a ética nas
profissões. Impõe-se a ética na
diplomacia. Nos escombros da guerra,
na estupidez das armas, também são
encontrados limitadores éticos. Até
nas organizações criminosas, da Máfia
siciliana ao Primeiro Comando da
Capital – o famigerado PCC - há uma
“consciência ética”.

E assim a ética foi entrando para
todos os nichos das relações sociais.
São referências éticas:
• Honrar a palavra empenhada.
• Reconhecer as situações de prioridade
alheia.
• Privilegiar a verdade.
• Pela pontualidade própria, respeitar
o tempo alheio.
• Não exigir do outro aquilo que não
valoriza na própria conduta.
É seguro afirmar que a ética
deixou de ser um distante estudo
no plano da filosofia, deixou se ser
apenas um tema dentro do currículo
escolar; deixou de ser uma pregação
religiosa. A ética passou a ser uma
necessidade social.

A ética no serviço público

A

Constituição das Filipinas
reza:
Art. XI
Responsabilidade dos funcionários
públicos
Seção 1. (...) Os servidores públicos
deverão estar sempre prontos a prestar
contas ao povo, servi-lo da forma mais
respeitável, íntegra, leal e eficiente
possível, agir com patriotismo e
justiça, e levar vida modesta.
O “levar vida modesta” passa a
ideia de sacerdócio, do sacrifício.
Não é o modelo da Administração
profissional que se espera no século
XXI. As exigências do novo milênio
impõem que o Estado possua agentes
altamente qualificados, em nível igual
ou superior aos melhores executivos
e operadores da iniciativa privada. E
obviamente remunerados à altura das
responsabilidades e da dignidade dos
seus ofícios. Mas é de relevo o que
preconiza a Carta das Filipinas ao
conferir aos funcionários a obrigação
de prestar contas ao povo; e de servi-lo
da forma mais respeitável, íntegra, leal
e eficiente possível.
Nessa linha é a CARTA DE
Q UA L I DA D E D O S S E RV I Ç O S
2

PÚBLICOS, ditada pelo Conselho de
Ministros de Portugal. Nessa direção
é o CÓDIGO DA BOA CONDUTA
ADMINISTRATIVA, proclamado pelo
Parlamento da União Européia. Nessa
posição também se situam os Códigos
de Ética do serviço público brasileiro.
Começou no plano federal em 1994 e foi
espraiando para os Estados da Federação
que vão, pouco a pouco, colocando
no direito positivo aquilo que está na
consciência das pessoas de bem.
Destaquemos alguns tópicos do
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de
1994, que “aprova o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal”:2
CAPÍTULO I
Seção I
Das Regras Deontológicas
(...)
Dever da postura
VI - A função pública deve ser
tida como exercício profissional e,
portanto, se integra na vida particular
de cada servidor público. Assim, os
fatos e atos verificados na conduta do
dia a dia em sua vida privada poderão
acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.

(...)
Dever de cortesia
IX - A cortesia, a boa vontade,
o cuidado e o tempo dedicados ao
serviço público caracterizam o esforço
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa
que paga seus tributos direta ou
indiretamente significa causar-lhe
dano moral.
(...)
Respeito à dignidade
X - Deixar o servidor público
qualquer pessoa à espera de solução
que compete ao setor em que exerça
suas funções, permitindo a formação
de longas filas, ou qualquer outra
espécie de atraso na prestação do
serviço, não caracteriza apenas atitude
contra a ética ou ato de desumanidade,
mas principalmente grave dano moral
aos usuários dos serviços públicos.
(...)
Harmonia
XIII - 0 servidor que trabalha
em harmonia com a estrutura
organizacional, respeitando seus
colegas e cada concidadão, colabora
e de todos pode receber colaboração,
pois sua atividade pública é a grande
oportunidade para o crescimento e o
engrandecimento da Nação.

Os títulos que antecedem aos incisos foram colocados pelo autor para destacar o conteúdo do texto.
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Alta Administração

P

elo Decreto nº 6.029, de 1º de
fevereiro 2007, foi instituído
o “Sistema de Gestão da Ética
do Poder Executivo Federal com a
finalidade de promover atividades
que dispõem sobre a conduta ética
no âmbito do Executivo Federal”.
Compete a esse Sistema de Gestão,
segundo o art. 1º:
I - integrar os órgãos, programas
e ações relacionadas com a ética
pública;
II - contribuir para a implementação
de políticas públicas tendo a
transparência e o acesso à informação
como instrumentos fundamentais
para o exercício de gestão da ética
pública;
I I I - p r o m o v e r, c o m a p o i o
dos segmentos pertinentes, a
compatibilização e interação de
normas, procedimentos técnicos e de
gestão relativos à ética pública;
IV - articular ações com vistas a
estabelecer e efetivar procedimentos de
incentivo e incremento ao desempenho
institucional na gestão da ética pública

do Estado brasileiro.
A Comissão de Ética Pública (CEP),
por sua vez, é integrada “por sete
brasileiros que preencham os requisitos
de idoneidade moral, reputação ilibada
e notória experiência em administração
pública, designados pelo Presidente
da República, para mandatos de três
anos, não coincidentes, permitida uma
única recondução”. Essa Comissão,
seguindo o que é estabelecido no art.
4º do Decreto nº 6.029/2007, tem as
seguintes atribuições práticas:
I - atuar como instância consultiva
do Presidente da República e Ministros
de Estado em matéria de ética
pública;
II - administrar a aplicação
do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, devendo:
a) submeter ao Presidente da
República medidas para seu
aprimoramento;
b) dirimir dúvidas a respeito
de interpretação de suas normas,
deliberando sobre casos omissos;
c) apurar, mediante denúncia,

ou de ofício, condutas em desacordo
com as normas nele previstas, quando
praticadas pelas autoridades a ele
submetidas;
III - dirimir dúvidas de interpretação
sobre as normas do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal de que
trata o Decreto no 1.171, de 1994;
I V - c o o r d e n a r, a v a l i a r e
supervisionar o Sistema de Gestão
da Ética Pública do Poder Executivo
Federal;
V - aprovar o seu regimento
interno; e
VI - escolher o seu Presidente.
Órgãos e entidades da Administração
direta e indireta possuem (ou devem
implantar) as suas Comissões, que
atuam como instâncias consultivas
de dirigentes e servidores e têm a
finalidade precípua de, no seu âmbito
de atuação, aplicar o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal (Decreto
1.171/94)3.

Apuração de transgressão ética

R

eza o art. 11 do Decreto nº
6.029/2007:
Art. 11.  Qualquer cidadão,
agente público, pessoa jurídica de
direito privado, associação ou entidade
de classe poderá provocar a atuação da
CEP ou de Comissão de Ética, visando
à apuração de infração ética imputada
a agente público, órgão ou setor
específico de ente estatal.
O processo, por sua vez, é regulado
no artigo seguinte:
Art. 12.   O processo de apuração
de prática de ato em desrespeito ao
preceituado no Código de Conduta da
Alta Administração Federal e no Código
de Ética Profissional do Servidor Público

3

Civil do Poder Executivo Federal será
instaurado, de ofício ou em razão de
denúncia fundamentada, respeitandose, sempre, as garantias do contraditório
e da ampla defesa, pela Comissão de
Ética Pública ou Comissões de Ética
de que tratam os incisos II e III do art.
2º, conforme o caso, que notificará o
investigado para manifestar-se, por
escrito, no prazo de dez dias.
§ 1o  O investigado poderá produzir
prova documental necessária à sua
defesa.
§ 2 o    As Comissões de Ética
poderão requisitar os documentos que
entenderem necessários à instrução
probatória e, também, promover
diligências e solicitar parecer de
especialista.

§ 3o  Na hipótese de serem juntados
aos autos da investigação, após a
manifestação referida no caput deste
artigo, novos elementos de prova, o
investigado será notificado para nova
manifestação, no prazo de dez dias.
§ 4 o    Concluída a instrução
processual, as Comissões de Ética
proferirão decisão conclusiva e
fundamentada.
§ 5 o    Se a conclusão for pela
existência de falta ética, além das
providências previstas no Código de
Conduta da Alta Administração Federal
e no Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, as Comissões
de Ética tomarão as seguintes
providências, no que couber:

Outras atribuições vêm relacionadas no Decreto nº 6.029/2007.
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“

Ninguém
pratica o que
não conhece.
Ninguém
conhece
o que não
compreende.

I - encaminhamento de
sugestão de exoneração de cargo ou
função de confiança à autoridade
hierarquicamente superior ou
devolução ao órgão de origem,
conforme o caso;

II - encaminhamento, conforme
o caso, para a Controladoria-Geral
da União ou unidade específica
do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal de que trata o
Decreto n o 5.480, de 30 de junho

”

de 2005, para exame de eventuais
transgressões disciplinares; e
III - recomendação de abertura de
procedimento administrativo, se a
gravidade da conduta assim o exigir.

A prática da ética

A

ética, como anotado no início
deste texto, não pode ser um
ponto vago. Precisa ser uma
ação concreta, implantada, executada e
avaliada. Isso passa por mecanismos de
controle. É o controle que faz a ética sair
dos livros e ser projeto de educação; é o
controle que faz com que a educação se
transforme em cultura.
O controle da ética, implantado no
âmbito federal pelo chamado “Sistema
de Gestão da Ética do Poder Executivo
Federal” é um dos mecanismos para se
dar efetividade ao que está na norma.
Mas não é o único. O controle também
é (ou deve ser) feito pelos seguintes
meios:
• Pelo conhecimento e pela interpretação.
Significa: a norma ética é dada a
conhecer e a compreender. Ninguém
pratica o que não conhece. Ninguém
conhece o que não compreende. E eis
aqui um trabalho que não pertence
apenas às comissões de ética: deve
integrar as ações da área de gestão de
recursos humanos.
• Pelo exemplo. É fundamental o
modelo que vem de cima, do topo,
4

da conduta pessoal e profissional dos
dirigentes das organizações.
• Pelo reconhecimento. A psicologia
explicou a importância da motivação, o
que foi muito bem recolhido por Henri
Fayol, criador da Teoria Clássica da
Administração. E o direito captou esse
comando, descreveu-o na doutrina,
como o fez de forma magnífica Marcelo
Caetano, e o implantou nos estatutos
dos servidores e em atos normativos
internos das instituições públicas.
Como exemplo, o Tribunal de Justiça
do Estado do Mato Grosso4. É certa a
importância do reconhecimento formal
daqueles que se destacam dentro dos
padrões da ética e da disciplina. É
preciso identificar, com critérios
objetivos, os agentes que podem servir
de paradigmas, de referências para os
demais, premiando-os com elogios,
medalhas e condecorações.
• Pelas chefias, em “vigilância interna”.
Essa é uma expressão que vem
do Direito espanhol. A vigilância
interna, que os chefes têm o poderdever de exercer, acompanhando e
corrigindo prontamente a postura

Provimento nº 05, de agosto de 2008.
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ética dos seus subordinados. Uma das
principais causas dos desvios éticos
e disciplinares tem a sua origem na
absoluta omissão das chefias. São
agentes em nível hierárquico superior
que não cumprem o poder – que é
dever – sintetizado em três verbos:
ordenar, controlar e corrigir.
• Pelo cidadão, pela sociedade
organizada, pelos meios de
comunicação social, representando,
reclamando, apontando os desvios
éticos que uma nova consciência não
mais suporta.
Por derradeiro, como afirmado no
Decreto presidencial, o controle da
ética, na atualidade, é uma política de
gestão pública. Como tal, planejada,
transparente, ancorada nas ações das
comissões de ética, que devem associar
às reprimendas um trabalho pedagógico,
preventivo, porque a base do sucesso
é a educação. Ética é compreensão, é
conscientização, é prática, é exercício
diário. Até se tornar CULTURA. Até se
tornar tão natural – e ao mesmo tempo
tão necessária - quanto as águas da chuva
e os ventos do mar.

Ética e conhecimento
A palavra Ética não tem o mesmo sentido para todos.
Analisar o aspecto da moralidade depende também
de páthos (paixão) e éthos (costumes, de onde vem a
palavra ética). Ética não é ciência.
Para Arnaldo Niskier, embora possam não configurar
um conceito absolutamente definido, os princípios
éticos significam basicamente respeito, moralidade,
justiça, defesa da liberdade e da propriedade privada,
elevação de propósitos, honestidade, correção,
altruísmo.

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras
Presidente do CIEE/RJ

“A Igreja é feita de pessoas
que vivem neste mundo, têm
responsabilidade ética. Queremos
pessoas no Congresso Nacional que
tenham condições de ajudar o Brasil
a ser melhor”.
D. Orani João Tempesta
Arcebispo do Rio de Janeiro

P

enso em Sócrates, que viveu
no período de 469 a 399 a.C.
Refletiu sobre a luta entre o
bem e o mal, ao dedicar-se a estudos
sobre Ética e Conhecimento. Para ele,
o vício é o resultado da ignorância do
homem, enquanto o conhecimento
leva à virtude. A sua clássica ironia o
colocava, no começo de uma discussão,
sempre na condição do “sei que nada
sei”, expressão que hoje está em voga,
na nossa política. Conhecendo o bem, o
homem em geral é levado a agir bem.
Platão (427-347 a.C.) dividiu os
seus escritos em três fases: diálogos da
juventude, da maturidade e da velhice.
Para ele, o mundo ideal se alcança, vem
por intermédio da alma do homem. A
virtude está intimamente ligada à
sabedoria. Sugeria a prevalência da

bondade, operando com a Ética Ideal
que leva à prática do bem.
Aristóteles (384-322 a.C.) foi
discípulo de Platão, em Atenas.
Usando o método peripatético, que
se ensina passeando, afirmava que o
estudo sobre a Ética servia para que
o indivíduo fosse virtuoso e bom. As
virtudes morais estariam concentradas
na coragem, moderação, prudência
e justiça, enquanto as intelectuais
abrangiam compreensão e sabedoria.
Sua fórmula de felicidade: saúde,
virtude, conhecimento, amizades e
sorte. “Para bem viver, o homem deve
bem pensar.”
Para o filósofo alemão Emmanuel
Kant (1724-1804), dos primeiros
a discutir Ética na modernidade,
devemos nos tornar dignos da
felicidade, tendo por fundamento o
dever, o cumprimento da lei, e não
mais as questões do bem e do mal.
Somente se deve exigir dos outros
aquilo que se exige de si mesmo.
Roubar ou matar, positivamente, não
são atividades éticas.
Vê-se, pois, que a palavra Ética
não tem o mesmo sentido para todos.
Analisar o aspecto da moralidade

depende também de páthos (paixão)
e éthos (costumes, de onde vem a
palavra ética). Ética não é ciência. Nem
uma joia rara, inalcançável.
Segundo Maquiavel (1469-1527), “é
o bem geral, e não o interesse particular,
que constitui a potência de um Estado
e, sem dúvida, somente nas repúblicas
vemos o bem público, somente aí nos
determinamos a fazer o que é vantajoso
para todos...” Em “O Príncipe”, pode-se
ler esta preciosidade: “O tirano ocupa
o último lugar na escala dos valores
políticos, porque ocupa o último lugar
na escala dos valores éticos. Ele é o
objeto da ira popular, porque despreza
o julgamento dos homens e perde-se
na contemplação dos seus próprios
atos.”
Assim, devemos viver a saudável
relação entre a pluralidade ética e
a liberdade, fatores que certamente
conduzem a uma vida democrática.
Estaremos assim no Brasil de hoje? É
preciso acreditar, como diz Deleuze,
mas não de forma passiva, mas
acompanhando os rumos do processo,
como integrantes interessados de uma
realidade que nos cabe preservar e
enriquecer.
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ELEMENTO FUNDAMENTAL

S

egundo o economista Ernane
Galvêas, ex-Ministro da
Fazenda, a ética é um elemento
fundamental no ordenamento das
relações sociais entre os indivíduos
e a sociedade, entre os cidadãos e o
Estado, assim como entre as nações,
nas relações internacionais. Embora
possam não configurar um conceito
absolutamente definido, os princípios
éticos significam basicamente respeito,
moralidade, justiça, defesa da liberdade
e da propriedade privada, elevação
de propósitos, honestidade, correção,
altruísmo. O princípio fundamental da
Ética se assenta na premissa jurídica:
“o direito de cada um termina onde
começa o direito do outro”. Não resta
dúvida que foram os filósofos gregos
que lhe deram forma e consistência.

Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos
outros, entre os quais se destaca
Epicuro, foram os verdadeiros pais
da Ética. Admitindo que foram os
filósofos gregos que criaram a Ética, não
há dúvida que foram os economistas
clássicos que associaram o conceito
de Ética ao conceito de mercado.
Na simplicidade do seu trabalho
didático, como filósofo e professor
de Economia, Adam Smith ensinou
que o desenvolvimento econômico e
social, isto é, a “riqueza das nações”,
depende da observância de uns poucos
princípios éticos, nas relações do
Estado com os cidadãos, entre os quais
se destacaram os seguintes: 1) que o
Estado tribute levemente seus súditos e
utilize eficientemente esses recursos; 2)
que assegure a paz social interna; 3) que

garanta a propriedade privada; 4) que
proporcione a justiça na solução dos
conflitos; 5) que construa uma eficiente
infraestrutura, aí incluídas a educação
e a saúde; e 6) fundamentalmente, que
deixe o mercado funcionar livremente,
mas que estimule duramente a
competição e a concorrência. Assim,
o crescimento econômico e social será
uma conseqüência natural, visando
a um melhor equilíbrio social e bemestar do povo. Os interesses em jogo no
mercado, aparentemente antagônicos,
se harmonizam através do sistema de
preços, da liberdade de escolha tanto
do lado da oferta como da procura.
É esta a Ética que se busca, na vida
brasileira, como fator essencial ao
nosso adequado desenvolvimento
econômico e social.

ÉTICA NA FINLÂNDIA

U

m grupo de engenheiros do
ITA acabou com o sonho da
existência de Papai Noel. Com
cálculos sofisticados, concluiu que o
bom velhinho precisaria visitar 108
milhões de lares, onde só existem
crianças boazinhas, na noite do seu
grande trabalho. Se a façanha fosse
possível, ele seria pregado ao fundo
do trenó por uma força de 1.957.258
kgf, o que o esmagaria literalmente.
Isso segundo os especialistas do nosso
confiável ITA.
Estive no país do Papai Noel, sem
poder visitá-lo na Lapônia, onde dizem
que ele vive há décadas. Ao voltar da
Finlândia, contei para uma das minhas
netas (Gabriela) todas as peripécias
do Papai Noel, os brinquedos que
acumula durante o ano, as renas, o
trenó, a sua casa e o seu uniforme.
Eu estava entusiasmado com a ficção,
quando Gabi interrompeu: “Vô, você
ainda acredita em Papai Noel? Que
fria!”
Bem, se a existência do velhinho
é discutível, não há a menor dúvida
de que o seu país é o mais limpo do
32

mundo. Estamos considerando o fato
do ponto de vista moral. A pesquisa
de um organismo da ONU colocou a
Finlândia em primeiro lugar, com nota
10. Lá não existe o menor resquício
de corrupção. O segundo lugar é da
Suécia e o terceiro lugar é da Noruega.
Parece que a região escandinava está
vacinada contra o mau comportamento
dos seus dirigentes e políticos, o que
infelizmente não acontece no Brasil,
que tirou o quadragésimo lugar, com
3,9 pontos. Se não recebemos os
presentes do mais importante morador
da Lapônia, pelo menos o seu exemplo
de moralidade poderia chegar até nós,
o que certamente deixaria o nosso
povo mais feliz.
Em termos práticos, ao lado do
ministro Pimenta da Veiga, estivemos
em Helsinque. Época de outono,
com árvores coloridas de vermelho e
amarelo, discutiu-se com o ministro
Olli-Pekka Heinonen (Transportes
e Comunicações) o que poderia ser
feito para aumentar a parceria com
o nosso país, sobretudo no campo
das telecomunicações. Só a empresa
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Nokia, hoje a maior do mundo em
telefonia móvel, está faturando 2,5
bilhões de dólares na China, depois
de um investimento de pouco mais
de 10 anos. Tem 69 mil funcionários
no mundo inteiro e, em termos de
faturamento, é a terceira empresa
mundial, perdendo só para a Cister e
a Noxtel. Os seus celulares com vídeo
deverão estar disponíveis no próximo
ano.
O ministro brasileiro abriu
perspectivas de facilidades para
que a empresa trate o Brasil com o
mesmo carinho e uma esperança de
crescimento extremamente favorável,
nos próximos anos. O ministro
finlandês, um jovem de pouco mais
de 40 anos, tomou nota das palavras
do seu colega, prometendo visitar
o Brasil, para estudar in loco essa
possibilidade. Inclusive a instalação
de uma fábrica de redes em nosso
território.
Como aconteceu esse fenômeno
de crescimento tão acelerado no
país escandinavo de 5 milhões de
habitantes e presidido por uma

“

O princípio fundamental da Ética se assenta na
premissa jurídica: “o direito de cada um termina onde
começa o direito do outro”.

mulher (Tarja Halonen)? Foi a
escolha acertada dos caminhos do
seu desenvolvimento. Muito forte em
papel e celulose, além de metais, há
15 anos dedicou-se à tecnologia da
informação, impressionando o mundo
com a qualidade dos seus produtos.
Superou o Japão nessa matéria, o que
é uma verdadeira façanha, devida
basicamente aos cuidados devotados
à educação dos seus jovens. Fiquei
espantado que lá também se estude
latim, no segundo e terceiro graus, mas
a explicação foi dada imediatamente
pelo Embaixador Asko Numminen:
“Estudamos latim porque temos
compromissos com a cultura clássica.”
Há aulas de latim até pelo rádio.
Depois, na Finlândia não há
nenhum analfabeto. E todos os seus
135 mil estudantes universitários

estão conectados à internet, podendo
obter informações preciosas no mundo
inteiro. Em nenhum outro país se
alcança essa proporção. Eles estão com
toda certeza vivendo na plenitude a
sociedade do conhecimento. Nada
prejudicou esse comportamento, nem
os 650 anos em que a Finlândia esteve
sob o domínio da Suécia (segunda
língua oficial do país), nem porque,
por igual período, e de forma bem
mais violenta, o país do Papai Noel
esteve sob jugo da Rússia. Assim, a sua
independência é relativamente recente,
dela tendo nascido a inspiração do
poema épico Kalevala, que tem para
eles a importância que existe para nós
em “Os Lusíadas”.
Tanto progresso, na terra de
Sibelius e Paavo Nurmi (ganhou nove
medalhas de ouro em duas olimpíadas),

”

não pode ser obra do acaso. Nem
pode ser explicado pelo frio que faz
no país dos mil lagos. O segredo
foi pormenorizado, no encontro
dos ministros das comunicações. O
finlandês Heinonen, de forma solene,
explicou que o seu país soube escolher
as prioridades com as quais trabalharia,
nesses últimos anos: 1o) Educação; 2o)
Educação; 3o) Educação.
Não basta dar educação para todos
e badalar como um grande feito. É
um dispositivo constitucional, que
não impediu o Brasil de ter ainda
15 milhões de analfabetos e manter
um abominável tratamento salarial
aos seus professores e especialistas.
Quando isso for tratado de forma
séria, poderemos ter uma esperança
verdadeira de educação para todos – e
de boa qualidade.
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Código de Ética e
Investimentos Sociais*
“A virtude ética é aquela que se desenvolve na
esfera da vida prática e que se destina à reflexão
de um fim, tal como a justiça, o valor e a amizade.”
Aristóteles

N

o best seller “The Kite
Runner” (em português,
“O caçador de pipas”,
que, na condição de bom
baiano que sou, poderia
traduzir como “O pegador de arraia”),
o afegão Khaled Hosseini relata um
diálogo entre Amir, um garoto rico de
Cabul, no Afeganistão, com seu pai
Baba sobre o roubar. Nessa interessante
passagem, o filho indaga o pai sobre
qual é o maior dos pecados. O pai
lhe responde que o maior pecado é
roubar. Em dúvida, o jovem Amir
questiona: pode o roubar ser maior do
que o matar? Baba, então, lhe responde:
quando você mata, você rouba do outro
o direito à vida. Quando você mente,
você tira do outro o direito de saber a
verdade. Quando você trapaceia, tira do
outro o direito de ter justiça.
Eu, de igual modo, aprendi em
casa, com minha mãe, nas ruas da
Liberdade, mas não na liberdade das
ruas, que o roubar faz mal, é errado, não
devemos tirar o que é do outro e que o
“não furtarás” é o oitavo mandamento
(Êxodo, 20:1-10).
Aprendi, assim, na esfera da vida
prática, que nas nossas condutas
devemos agir com ética. Não é, portanto,
sem razão que a palavra ética origina-se

Inaldo da Paixão Araujo1
Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Professor universitário
do grego ethiké, ethos, que designa a
“casa do homem”. E por que não dizer
a casa do bom homem, do homem de
valor e do homem-justo?
Hoje sabemos que a falta de ética é
a principal razão – primeira e única –
para todas as crises que nos assolam,
tais como a crise financeira, econômica,
social, educacional, no sistema de
saúde, política, religiosa, no judiciário
e no legislativo.
Ética não se confunde com moral,
ensinam os estudiosos. Enquanto
esta representa o “conjunto de regras
de conduta ou hábitos considerados
como válidos, para qualquer tempo ou
lugar, quer para um grupo ou pessoa
determinada”, aquela compreende
o “estudo dos juízos de apreciação
referentes à conduta humana suscetível
de qualificação do ponto de vista
do bem e do mal, seja relativamente
a determinada sociedade, seja de
modo absoluto”. A ética é a ciência
da moral.
Nada obstante, o que podemos
afirmar é que sem preceitos éticos
ou morais o homem não viveria em
sociedade.
Preceitos éticos de conduta que
podem ser encontrados em vários
códigos. A Bíblia com suas inúmeras

passagens, tais como a parábola da
mulher adúltera (Jo, 8:3-11) e os dez
mandamentos, a Constituição Federal
– maior código de ética da Nação
brasileira, com os fundamentos e
objetivos da República e os princípios
da administração pública – e os códigos
de ética profissionais.
Com relação a esses últimos,
em verdade, um grupo de pessoas
exercendo determinado trabalho
necessita observar preceitos morais
específicos aplicáveis a um ofício,
atividade ou profissão, pois o saber fazer
de cada atividade deve ser conjugado
sempre com o saber conduzir-se.
Fiel a essa premissa, o Governo
Federal aprovou, em 1994, o Código
de Ética do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal (Decreto nº
1.171/94), que traz, entre outros, os
seguintes preceitos:
“A moralidade da Administração
Pública não se limita à distinção entre
o bem e o mal, devendo ser acrescida
da idéia de que o fim é sempre o bem
comum. O equilíbrio entre a legalidade
e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a
moralidade do ato administrativo.”
“A dignidade, o decoro, o zelo, a
eficácia e a consciência dos princípios

*Artigo publicado noJornal A Tarde, da Bahia, em 05/09/2009.
1
Mestre em Contabilidade. Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Professor universitário. Possui os seguintes livros publicados:
Auditoria Contábil, Introdução à Contabilidade e Contabilidade Pública, pela Saraiva; Introdução à Auditoria Operacional (FGV) e Redescobrindo a
Contabilidade Governamental (Renovar). Membro do Grupo de Trabalho constituído pelo CFC que elaborou as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicáveis ao Setor Público, no âmbito do programa de convergência aos padrões internacionais.
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morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público,
(...).”
(...) “O servidor público não poderá
jamais desprezar o elemento ético
de sua conduta. Assim, não terá que
decidir somente entre o legal e o ilegal,
o justo e o injusto, o conveniente
e o inconveniente, o oportuno e o
inoportuno, mas principalmente entre
o honesto e o desonesto (...)”
No âmbito do Estado da Bahia –
que, de logo, afirmo não concordar
com a expressão “terra dos absurdos”,
atribuída, segundo dizem alhures,
a Otávio Mangabeira – o Governo
Estadual aprovou, em 2003, o Código
de Ética dos Servidores do Grupo
Ocupacional Fisco da Secretaria da
Fazenda, com os seguintes preceitos:
dignidade, decoro, zelo pelos recursos
públicos e prevalência do interesse
público.
Objetivando ampliar e estender
esses postulados a todos os servidores
do Poder Executivo Estadual, nada
obstante a existência de preceitos
esparsos, como no próprio estatuto
do servidor, é que o Estado da Bahia
envida esforços, precipuamente pela
sua Secretaria da Administração, para
aprovar o Código de Ética do Servidor
Público Estadual, que, consoante o
art. 2º da minuta de Decreto a ser
editado – espera-se –, “estabelece
normas de conduta para o correto e
adequado cumprimento dos deveres
funcionais e visa à educação ética e à
prevenção de condutas disfuncionais
que possam facilitar a realização de atos
de improbidade administrativa”.
Como evidência salutar desses
esforços, lembro-me de palestra e
vídeo-conferência que tive o prazer de
ministrar, juntamente com o procurador
de escol Dr. Fernando Santana, para
apresentar e provocar a discussão
do citado Decreto com centenas de
servidores estaduais.
Sem embargo, não podemos
negligenciar que um bom código de
ética deve considerar como essenciais
os seguintes postulados: compromisso,
vocação para o serviço, probidade,
integridade, responsabilidade,

competência, zelo, efetividade e
eficiência, valor civil, transparência,
sigilo profissional e independência.
Na condição de auditor
governamental, já reportei sobre a
importância de um código de ética no
artigo “O auditor público perante a ética
profissional”, publicado nos Anais do
I Encontro Técnico do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia, realizado
em dezembro de 1991.
Naquela oportunidade, já assim me
manifestava:
“Apesar da situação conturbada
em que vive a Nação, onde a cada
instante nos deparamos com denúncias
de fraudes, escândalos, corrupções
e improbidade administrativa, uma
famosa e inquietante questão vem a tona:
Onde estavam os Auditores? Devem
esses profissionais públicos sempre ter
em mente os princípios éticos, mesmo
sem estarem compilados em um Código,
e atentando para as necessidades atuais
de forma eficaz, econômica, efetiva,
consciente, independente, pois isso
é imprescindível para que o termo
accountability (...) seja praticado, e para
que tenhamos em nosso País cada vez
mais o estilo: agir com justiça”.
Outro aspecto que merece também
ser lembrado é que a Organização
Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
em 1998, na cidade de Montevidéu,
aprovou o Código de Ética para os
Auditores do Setor Público, com
os seguintes postulados básicos:
integridade, sigilo profissional,
competência profissional e
independência.
Ademais, a INTOSAI recomendou
a elaboração, por cada entidade
fiscalizadora, de um Código de Ética
próprio, em face – o que é natural –
das diferenças culturais, sociais, de
cunho jurídico, de idioma, entre outras
havidas entre os países-membros.
Todos esses preceitos são relevantes,
mas a independência merece destaque
especial para o auditor público, já que
ele, além de ser independente, deve
demonstrar que é independente, como
“a mulher de César”, como bem o disse
Suetônio, in “A vida dos doze Césares”,

pois quando perguntaram ao imperador
por que havia repudiado sua mulher,
mesmo sem saber se ela o tinha traído,
ele respondeu: “Porque os meus devem
estar isentos não só do crime, mas,
também, da suspeita”.
Nessa linha, aguardemos com
expectativas a aprovação do Código
de Ética do Servidor Público do Estado
da Bahia, na esperança de ser mais um
instrumento para nos lembrar que o
roubar é o maior pecado, e que todos
temos a ver com o combate à corrupção,
que significa, conforme o Dicionário
Michaelis, a “ação ou efeito de
corromper, decomposição, putrefação,
depravação, desmoralização,
devassidão, sedução, suborno” e que,
infelizmente, pode estar presente
nas mais diversas relações humanas:
marido e mulher; policial e infrator;
eleitor e político; professor e aluno;
médico e paciente; contratante e
contratado; governante e governado;
e servidor público e sociedade, entre
outras.
Assim, somos todos responsáveis
por combater esse bom combate,
para que tenhamos, cada vez menos,
injustiças sociais. Aqui, torna-se
oportuno relembrar o pensamento de
Mahatma Gandhi, líder religioso e
notável pacifista indiano, sobre a razão
de tanta iniquidade:
“O s s e t e p e c a d o s c a p i t a i s
responsáveis pelas injustiças sociais
são: riqueza sem trabalho; prazeres
sem escrúpulos; conhecimento sem
sabedoria; comércio sem moral; política
sem idealismo; religião sem sacrifício e
ciência sem humanismo.”
Portanto, podemos afirmar que,
para termos uma melhor gestão
pública, são fundamentais a
institucionalização de um Código de
Ética, a adoção de ações mais concretas
que assegurem a transparência
das contas públicas, a melhoria de
controles e a racionalização dos
gastos. Consequentemente, é provável
que, com esse novo perfil de gestão
pública, tenhamos menos corrupção,
menos roubo, menos injustiça e
maiores investimentos sociais no
nosso país.
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Cidadania, advogados e justiça
Lauro Schuch defende, neste artigo, a advocacia como
essencial à administração e distribuição de justiça,
pois nenhum sistema é democrático se não considera a
justiça. Para o vice-presidente da OAB/RJ, “já é tempo
de se retomar o diálogo e a construção de um novo
paradigma de relacionamento entre advogados e juízes,
ambos responsáveis por prover a sociedade de melhores
condições de justiça.”
Lauro Schuch
Vice-presidente da OAB-RJ

S

ob qualquer ângulo que
se analise a existência
humana, a perspectiva da
dignidade estará sempre
associada ao trabalho
e às condições adequadas ao seu
exercício.
Na esfera da advocacia não
pode ser diferente, ainda mais
considerado que esta atividade
é essencial à administração e
distribuição de justiça, consoante
ditame constitucional expresso.
Não raras vezes, juízes, defensores
públicos e promotores de justiça,
legitimamente, mobilizam-se por
melhores condições de trabalho e
ganhos compatíveis com a relevância
da função que exercem, e em algumas
ocasiões, inclusive, com a paralisação
de suas atividades como instrumento
de pressão.
No que tange aos advogados,
todavia, os meios de afirmação
de condições dignas de trabalho
não têm operado com a mesma
eficiência, e impõe-se refletir a
respeito, pois, sendo a atividade
que exercem socialmente relevante
e indispensável à administração
da justiça, imprescindível também
garantir condições de efetividade ao
seu exercício.
Neste aspecto, importante reflexão
se impõe a todos os profissionais que
36

operam o direito, especialmente aos
advogados, que não vêm encontrando
nos organismos de representação
ações concretas em defesa de seus
interesses, em prejuízo da dignidade
da profissão e, reflexamente, dos
interesses que representam.
Nenhum sistema que se
proponha ser democrático assim
será se não assegurar justiça. No
entanto, impossível a garantia de
justiça se não houver quem por ela
demande. Portanto, o conceito da
indispensabilidade do advogado
não é a expressão presunçosa de
uma classe que no passado ostentou
grande força política.
Trata-se, isto sim, da lógica
acaciana que afirma a necessidade
de dotar o sistema de distribuição
de justiça de agentes capazes de
representar os titulares de direitos
quando lesados ou ameaçados,
preservando e restaurando a paz
social abalada por conflitos, abusos
ou violações.
Quando há uma lesão a direito, é
o advogado quem postula por justiça,
movimentando o aparelho judiciário
para atuação dos instrumentos de
proteção e reparação. Quando há
ameaça a liberdade, não importa
quem seja dela titular, é o advogado
quem luta por este fundamental
direito, se opondo ao arbítrio e
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iniquidades não raros em nossos
dias.
Mesmo quando defende quem
tenha sobre si a ira social pela
barbárie cometida, o advogado está
garantindo a própria sociedade,
dando-lhe a certeza de que, através
de um processo justo, e não obstante,
todas as oportunidades de defesa
asseguradas em lei, puniu quem
devia ser punido, fazendo operar
plenamente a ordem jurídica que
sustenta o Estado Democrático de
Direito.
Incompreensível, e contraditório,
que agentes do Estado, quando na
defesa de seus interesses corporativos,
entoem cantos de lutas por melhores
condições de trabalho, e neguem,
ou aviltem, as condições dignas aos
advogados para o exercício de suas
atividades profissionais.
Do mesmo modo, a contradição
se expõe quando, sob a ótica das
garantias da magistratura, por
exemplo, seja impensável aviltar a
inamovibilidade, a vitaliciedade ou a
irredutibilidade dos vencimentos, ao
passo que, em se tratando das garantias
da advocacia, consubstanciadas no
elenco das prerrogativas enumeradas
em lei, não haja a menor cerimônia
em espezinhá-las.
Tem faltado o necessário espírito
cooperativo e diálogo compreensivo

entre os operadores deste sistema em
vista aprimorá-lo e dotá-lo de maior
eficiência. Se juízes encontram
dificuldades estruturais para o
desempenho de suas funções, os
advogados mais ainda, sofrendo mais
intensamente estas vicissitudes.
Dificultar o trabalho digno do
advogado é negar justiça ao cidadão.
Nada mais natural, portanto, que
a perspectiva de superação das
deficiências e construção de um
modelo mais adequado de atuação
e distribuição de justiça não exclua
os advogados, que, pela vivência
jurídico-forense, são fundamentais
no processo de aprimoramento da
máquina judiciária. Talvez este
seja o caminho mais curto para
uma pragmática e eficaz reforma
do Judiciário, livre de traumas e
equívocos que palanques políticos
proporcionam.
Todavia, na contra-mão deste
espírito de integração e cooperação,
uma série de normas editadas pelos
Tribunais criaram graves embaraços
a o exe r c í c i o d a a d v o c a c i a e ,
consequentemente, sérios prejuízos
aos cidadãos.
Quando o advogado encontra
barreiras no Judiciário, na verdade
é o próprio jurisdicionado, ou seja,
o cidadão por ele representado,
quem está sofrendo limitação no
seu direito fundamental de acesso
à justiça. E aí falta sensibilidade
para que se perceba uma máxima
insuperável pronunciada há
tempos por Calamandrei: juízes e
advogados são faces de uma mesma
moeda de único valor, e estão
indissociavelmente vinculados como
vasos comunicantes, não havendo
como elevar ou baixar o nível de um
sem elevar ou baixar o do outro. O
cliente do advogado é aquele a quem a
atividade do juiz se destina, podendose dizer, portanto, que ambos operam
pelo mesmo cliente – o cidadão, o
jurisdicionado.
Falta quem diga, legitimado pela

“

É necessário que se consolide
um cenário favorável à ações
cooperativas entre a magistratura
e a advocacia, para a melhoria das
condições mútuas de trabalho.

união e mobilização dos advogados,
que a advocacia exercida plena
e dignamente garante ao cidadão
efetividade de justiça. E que uma
justiça concreta e efetiva valoriza
também o juiz e o Judiciário.
Já é tempo, pois, de se retomar o
diálogo e a construção de um novo
paradigma de relacionamento entre
advogados e juízes, ambos carentes
de melhores condições de trabalho,
e ambos responsáveis por prover a
sociedade de melhores condições
de justiça.
É necessário que se consolide um

”

cenário favorável às ações cooperativas
entre a magistratura e a advocacia,
para a melhoria das condições mútuas
de trabalho, mantendo-se permanente
e respeitoso diálogo em torno do
aperfeiçoamento do sistema de
distribuição de justiça.
A sincera compreensão de que
o relacionamento institucional
independente, franco e cooperativo,
entre a advocacia e a magistratura,
é, sem dúvida, a melhor via para
ambas bem desempenharem suas
funções, e, certamente, a cidadania
agradecerá.
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ma vitória arrasadora
coroou a torcida de
milhões de cariocas e
brasileiros. Por 66 votos
a 32, a cidade do Rio de
Janeiro foi eleita a sede das Olimpíadas
de 2016.
Em Copenhaguen, na Dinamarca,
sentados lado a lado, o Presidente
Lula, o Governador Sergio Cabral, o
Prefeito Eduardo Paes, o Secretário
Geral da Candidatura do Rio, Carlos
Roberto Osório e o presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos
Nuzman aguardavam ansiosamente
a abertura do envelope onde estava
escrito o nome da cidade eleita, por
voto secreto, pelos 106 membros do
Comitê Olímpico Internacional.
No Rio de Janeiro, reunidos na
praia de Copacabana, em uma grande
festa promovida pela Prefeitura, o
povo se concentrou desde o início
da manhã do dia 2. O evento, com
direito a shows de Lulu Santos,
do Grupo Revelação e a bateria
do Salgueiro, teve a transmissão
da cerimônia diretamente da
Dinamarca através de dois telões,
e uma bandeira de 2500 metros
quadrados.
Ás 13h50m (hora Brasília),
quando o presidente do Comitê
Olímpico Internacional, Jacques
Rogge, anunciou o nome da cidade
vencedora, o Rio de Janeiro voltou ser
centro de atenções do mundo, não pela
violência, mas pela capacidade dos
governos e moradores se organizarem
para receber um dos maiores eventos
desportivos do mundo.
Enquanto Lula, Cabral e Paes se
abraçavam envolvidos pela Bandeira
do Brasil, comemorando o resultado
de um trabalho que começou há dois
38

anos, no Rio o povo comemorava
com cantoria, choro e riso, numa
contagiosa emoção.
Vitória merecida
Sem contar o encanto da cidade,
a simpatia de seu povo, o legado do
Pan, o Rio enviou à sessão do COI
uma delegação que não deixava
dúvidas quanto ao comprometimento
com o evento: Lula, João Havelange,
Pelé, Carlos Nuzman, Sergio Cabral,
Henrique Meirelles e a velejadora
Isabel Swan. Além disso, elaborou
um relatório classificado como “de
muito alta qualidade”, onde nada foi
deixado de lado.
Os filmes, dirigidos pelo cineasta
Fernando Meirelles, mostraram o
zelo com que o dossiê brasileiro foi
preparado.
Isso sem falar do lobby junto
aos eleitores: o presidente do
Comitê Brasileiro, Carlos Nuzman,
percorreu o mundo visitando
colegas do COI, angariando votos.
João Havelange, também do COI, do
qual foi presidente durante décadas,
assegurou muitos votos: completa
100 anos em 2016 e pretende assistir
os jogos.
Valeu a torcida do povo, a união
de todos.
Os jogos olímpicos não são uma
mera competição de atletas. São
muito mais. Tem a capacidade de
alavancar economias e transformar
cidades, de mudar imagens e derrubar
preconceitos.
Vai ser preciso muito trabalho.
O Rio, cheio de orgulho, começa
os preparativos para oferecer um
espetáculo inesquecível a todos os
povos.
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Olimpíadas 2016

Rio, cidade
vitoriosa
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Rio

Secretário de Ordem Pública
defende Choque de Ordem

Rodrigo Bethlem, Secretário Especial de Ordem Pública, em entrevista à Revista TCMRJ,
rebate algumas críticas ao Choque de Ordem e afirma que pesquisas recentes feitas pela
Prefeitura mostram que o carioca apoia o choque e que, ao contrário do que mostra a
mídia, até agora não foram feitos registros de truculência nas operações.

Senhor Secretário, algumas
pessoas têm a percepção de que o
Choque de Ordem prioriza a Barra,
o Recreio e a Zona Sul do Rio, face o
apresentado na mídia. O que o Sr. tem
a dizer a esse respeito?
As operações de ordem acontecem
em toda a cidade. Domingo 16, por
exemplo, a Ordem Pública começou
a demolir um prédio de quatro
andares no coração do Méier, Zona
40

Norte. Diariamente temos operações
na Tijuca, São Cristóvão, Campo
Grande, Centro, Lapa. A Secretaria de
Ordem Pública tem sido incansável
no combate às irregularidades e à
desordem.
Como a Secretaria Especial de
Ordem Pública pretende agir em
relação às atividades culturais que
acontecem nas ruas e praças (cultura
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de rua) do Rio, marco tradicional da
Cidade?
As atividades culturais em praças
e ruas são bem vindas desde que não
causem distúrbios e sejam autorizadas
pelo poder público, respeitando as leis
e o código de posturas.
O ideal de uma cidade mais
humana e solidária não esbarra com
as ações fortes da SEOP?

Ao contrário. Uma cidade humana
e solidária é uma cidade organizada,
é uma cidade que não permite que os
pequenos delitos fiquem impunes e
gerem mais violência e degradação.
É somente através do ordenamento
do espaço público, do respeito às
leis que teremos mais qualidade de
vida e, consequentemente, mais
solidariedade.
A mídia mostra muitas vezes atos
de truculência por parte do pessoal da
Guarda Municipal. Como a Secretaria
Especial de Ordem Pública evita ou
pune em suas operações o abuso de
poder?
Até agora não tivemos registro de
truculência nas operações choque de
ordem. Ao contrário, vimos, no início
do ano, camelôs ilegais armarem
emboscadas e até ferirem gravemente
guardas municipais durante operações
no Centro do Rio. A Prefeitura tem
trabalhado para mostrar que o poder
público está de volta às ruas, que
o vale tudo acabou. Mas isso, em
nenhum momento, significa abuso de
poder ou truculência.
O carioca sempre desejou um
Rio com mais ordem e segurança.
O Sr. percebe que a população do
Rio está dando apoio ao trabalho da
Secretaria?
Pesquisas recentes feitas pela
Prefeitura mostram que o carioca
apoia o choque de ordem. Os números
revelam ainda que os mais pobres são
os que mais sofrem com a desordem e
os que apoiam com entusiasmo as ações
da Seop. Uma cidade organizada é boa
para todos, Prefeitura e população.
A SEOP terá uma linha repressiva
permanente? A Secretaria desenvolve
projetos educativos?
O trabalho da Seop não pode
ser confundido com uma ação de
repressão. A secretaria promove
ações de ordenamento, fiscalização,
orientação e até de prevenção e sempre
baseadas no que diz a lei e o código de
postura do município. Recentemente,

“

A Prefeitura tem
trabalhado para
mostrar que o
poder público
está de volta às
ruas, que o vale
tudo acabou.

”

desenvolvemos uma cartilha a fim de
chamar a atenção do carioca para os
pecados capitais da desordem, tais
como jogar papel no chão, fazer xixi
na rua, comprar produto pirata ou
parar o carro em cima da calçada.
São ações educativas, de orientação,
com objetivo de mudar a cultura da
população. Manter a ordem pública é
um trabalho da Prefeitura; zelar por ela
é, também, um dever do cidadão.
Que outras ações a Secretaria
vem utilizando contra o quadro de
desordem observado na Cidade?
Estamos reordenando as ruas
da cidade e as areias da praia com
recadastramento de ambulantes,
barracas e de bancas de jornal da
cidade. Em Rio das Pedras, montamos
um posto avançado da Ordem Pública
na comunidade a fim de possibilitar
o comércio, e que aos prestadores
de serviço da região, que atuam na
informalidade, ingressem na economia
formal, solicitando alvará. Esse
“choque de legalidade” é um projeto
piloto que será estendido para outras
comunidades.

A Secretaria estabeleceu relações de
parceria? Com que outras Secretarias
ou entidades?
Trabalhamos em conjunto com
as Secretarias de Assistência Social,
Urbanismo, Obras, Transporte,
Vigilância Sanitária, Comlurb, Rio
Luz. Somos uma secretaria com
uma grande transversalidade na
administração pública.
O Choque de Ordem começou nos
primeiros dias da administração do
prefeito Eduardo Paes. A Secretaria
Especial de Ordem Pública teve tempo
de preparar depósitos e pessoal para
a guarda do material apreendido?
A Secretaria está estudando a
ampliação de depósitos de mercadorias
e automóveis. Poderá ser feito por
meios próprios ou terceirizando a
gestão para que se possa prestar, cada
vez mais, um melhor atendimento à
população.
Qual o balanço das ações
empreendidas pela SEOP nos seis
primeiros meses de 2009?
Apreendemos mais de 28
toneladas de produtos perecíveis
que eram vendidos de forma irregular.
Foram apreendidas, também, 67 mil
unidades de bebidas (alcoólica e não
alcoólicas). Quinze depósitos ilegais
de ambulantes foram estourados.
As operações choque de ordem
combateram com intensidade a
pirataria: foram mais de 168 mil cds
e dvds piratas retirados das ruas.
Notificamos centenas de bares e
restaurantes por excesso de mesas e
cadeiras. Sem contar com o número de
carros rebocados, em torno de 12 mil,
e de transporte urbano clandestino
que saíram de circulação. Realizamos
50 grandes demolições de imóveis
construídos em local público ou de
forma irregular. No entanto, o que
há de emblemático em todas essas
operações é que a Prefeitura não vai
tolerar o vale tudo, e mais: que a lei
vale para todos. O objetivo maior é
termos uma cidade mais organizada,
democrática e humana.
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Em entrevista à Revista
TCMRJ, o Secretário
Municipal da Casa Civil
da Prefeitura do Rio de
Janeiro, Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, fala da
comunicação direta do
prefeito e secretários com
o povo carioca: “O prefeito
Eduardo Paes quer ser o
síndico da Cidade”.
Como vem sendo desenvolvido o “Projeto Prefeitura Itinerante”?
Em março, o prefeito Eduardo Paes
deu início ao projeto da “Prefeitura
Itinerante”, no qual, durante uma
semana, ele transfere o seu gabinete
para uma determinada área da cidade e
junto com os secretários percorre a região
para ouvir as necessidades da população
e procurar resolver os problemas mais
urgentes.
Que bairros já foram beneficiados com
a presença da Prefeitura Itinerante?
A “Prefeitura Itinerante” começou
pela Zona Norte, percorrendo 22 bairros,
entre os quais Cascadura, Madureira,
Cavalcanti, Honório Gurgel, Pavuna,
Acari, Costa Barros e Barros Filho. A
segunda etapa foi na Zona Oeste do Rio,
uma das áreas mais carentes da cidade
e, em 4 de setembro, por quatro dias
consecutivos, o prefeito percorreu a
região de Jacarepaguá – que inclui Anil,
Curicica, Freguesia, Gardênia Azul,
Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara e
Vila Valqueire – anunciando melhorias.
Quais os critérios de escolha da área
a ser atendida? A Zona Norte continua
sendo prioridade do governo Eduardo
Paes?
Começou pela Zona Norte por se
tratar de uma área abandonada durante
muitos anos pelo poder público e que
42

Foto: Beth Santos / Divulgação

Rio

“Projeto Prefeitura Itinerante”:
governo na rua para ouvir o povo

reúne os bairros com piores índices de
desenvolvimento humano da cidade.
Os moradores dos bairros escolhidos
têm aderido e procurado a Prefeitura
Itinerante? Fazem mais reclamações,
pedidos, ou dão sugestões?
Na Zona Norte, por exemplo, onde
vivem mais de 725 mil pessoas, mais de
250 pessoas foram recebidas no gabinete
itinerante do prefeito, em Guadalupe. A
maioria foi ouvida pelo próprio Eduardo
Paes.
Quais os principais problemas
apontados pelos moradores dos bairros
visitados? E quais as possíveis
soluções?
Eles reclamam de questões do
ordenamento urbano, como iluminação,
saneamento e buracos. Demos passos
importantes. Nas três regiões atendidas
até agora anunciamos, por exemplo,
o início das obras no Rio Acari – com
investimento de quase 50 milhões de
reais financiados pela Caixa Econômica
Federal através do Ministério das Cidades –; o início de obras de urbanização nas
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comunidades de Areal (Guaratiba), Catiri
(Bangu) e Vila João Lopes (Realengo),
com um investimento superior a R$ 20
milhões; a apresentação do edital das
obras de saneamento da Vila Kennedy,
dentro da proposta de levar 100%
de saneamento para a Zona Oeste e
a transformação da Colônia Juliano
Moreira em um bairro, preservando sua
área verde e a qualidade ambiental.
Que balanço o senhor faria do “Projeto
Prefeitura Itinerante” desses primeiros
meses de Governo?
Um balanço muito positivo, que
mostra a nova forma de gestão da
prefeitura, preocupada com o bem estar
do cidadão e com o que ele realmente
deseja para melhorar seu bem estar
e sua qualidade de vida. O prefeito
Eduardo Paes quer, realmente, ser o
síndico da cidade e nós vamos trabalhar
para tornar o Rio uma cidade cada vez
melhor, olhando para todos os bairros,
da Zona Oeste à Zona Sul, e tratando
seus moradores com o mesmo respeito
e oferecendo a eles as mesmas políticas
públicas.

Prefeitura Itinerante
Foto: Beth Santos / Divulgação

Tão logo assumiu o governo, o
prefeito Eduardo Paes implantou
o projeto “Prefeitura Itinerante”,
com o objetivo de administrar a
cidade de perto, interagindo com os
munícipes. Durante uma semana,
ele transfere o seu gabinete para
uma determinada área da cidade
para, junto com os secretários,
ouvir críticas e sugestões e conhecer
melhor os problemas da região.
A Revista TCMRJ fez uma enquete
com alguns moradores.
Conheça a opinião de
quem vive no Rio.

O prefeito Eduardo Paes anuncia o início macrodenagem da Bacia de Jacarepaguá

O que você acha da Prefeitura Itinerante, na qual o prefeito
mantém seu gabinete em um bairro da cidade para ter um
contato mais pessoal com os moradores, ouvir suas reclamações,
sugestões etc., e qual sua expectativa em relação aos resultados?

Risco de demagogia e populismo
Fernando Daghum - Engenheiro Civil
Trabalha no Rio
A iniciativa do Prefeito Eduardo
Paes em transferir o seu Gabinete para
os bairros mais afastados do Município
parece ser interessante.
A princípio deve dar a estas
comunidades a sensação de
comprometimento e cumplicidade
do Governo Municipal com os
problemas crônicos que atingem estas

localidades.
O risco que o Prefeito corre é tratar
esta iniciativa de forma demagoga
e populista, o que infelizmente é
comum neste País, senão vejamos os
exemplos do PAC, BRASIL EM AÇÃO,
GESTÃO PARTICIPATIVA, entre outros
que foram e são usados com objetivo
eleitoreiro.

Depois de passar a semana no
convívio próximo destas comunidades,
cabe ao Excelentíssimo Alcaide, tomar
as medidas necessárias para a solução
dos problemas ali diagnosticados, sob
pena de desmoralizar a sua iniciativa
e transformar o seu programa em mais
um dos que se tornaram inspiração para
nossos humoristas de plantão.
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Rio

Elo forte de ligação entre governo
e bairros
Rafael da Milagres da Cunha - Auxiliar Administrativo
21 anos – Morador de Todos os Santos
“PREFEITURA ITINERANTE” - o
nome cai muito bem para esta idéia
excelente e prática no que diz respeito
à “proximidade cidadão e governante”.
Esses gabinetes nos bairros são um
elo forte de comunicação que liga o
governo do município com os bairros,
comunidades e adjacências, tendo esse
contato, principalmente, para que
todos possam divulgar os problemas

locais e os representantes passem logo
uma rápida solução.
Facilita para que os resultados sejam
satisfatórios e, com essa integração, o
responsável de cada bairro fica como
uma ponte, uma ligação em que juntos
encontrarão respostas, fazendo com
que os problemas peculiares sejam
devidamente resolvidos e sanados
com maior agilidade, atingindo assim

maior número de locais beneficiados
em todo município. Além de ajudar
o trabalho da Prefeitura, a população
também se beneficia com isso,
trazendo satisfação, fazendo com que
a população participe mais e mais
na busca de melhorias para o bairro,
como organização, moradia, agilizar
documentos, limpeza, segurança,
lazer etc.

Interesse em ouvir o povo
Lannes Fernandes Manhães - Implementador de TI e
Universitário - 34 anos - Morador de Marechal Hermes
Eu acho um procedimento muito
bom o Prefeito de nossa cidade passar
pelos bairros que ele administra.
Além disto, eleito pelo povo, cabe ao
prefeito atuar politicamente em prol
dos interesses da população diante
de outras instâncias do Executivo e
do Legislativo, bem como diante da
sociedade civil organizada.
Cito que, no bairro onde moro,
Marechal Hermes, o prefeito anterior
criou um “Elefante Cinzento”. Fez
uma passarela onde, se um deficiente
físico precisar deslocar-se de um lado
de Marechal Hermes para outro, não
será possível!
Sim, por que o cadeirante pode
até subir de um lado da passarela,
mas quando chega ao outro lado,
como descer? Ou pior, como embarcar
no trem... Pelas escadas? Ou passar
pelo constrangimento de pedir a um
segurança da Super Via para carregálo no colo até a porta do trem? Isto é
um exemplo de praxismo, no sentido
de “deixar assim é mais cômodo, eles
estão acostumados”. Cadê os direitos
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do cidadão?
Com relação aos “cimentos
aglutinados”, sinceramente não vejo
utilidade para tal ter sido construído, é
um desperdício do dinheiro público.
É revoltante ver as crianças soltando
pipa em plena luz do dia em cima do
teto da passarela, correndo de um
lado para o outro. Risco à segurança
delas! Cadê a fiscalização? Os guardas
municipais? É preciso enxergar mais
longe, ter novos procedimentos.
Quanto à população de rua,
fazem ali de abrigo, protegendo-se
do relento. Fazem também lá suas
necessidades, deixando a área toda
com mau cheiro. Em minha opinião
tinha que se investir em segurança,
já que é previsto nos artigos 6° e 7° da
Constituição Federal.
Quanto à passarela, só fez acabar
como o comércio que existia sob ela.
Lanchonete, lojas... Hoje tudo fechado
e abandonado...
O “Buraco” de Marechal Hermes,
que é uma passagem subterrânea,
quando chove, fica cheio, inundado,
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sem tampas de esgotos e sem a proteção
lateral. Fica às escuras, favorecendo os
assaltos, um risco total a qualquer um
que passe, principalmente à noite.
Além disso, não possui nenhum
acesso aos cadeirantes... Situação
lastimável...
Venho através desta, como cidadão,
explicitar a minha insatisfação com os
fatos aqui citados. Aproveitando a brecha,
solicito em nome de todos os cidadãos de
bem, uma providência ao atual Prefeito
do Rio de Janeiro, já que demonstrou
interesse em ouvir o povo.
É viável colocar radares na Rua
João Vicente, altura da estação de
trem, para controlar o excesso de
velocidade de veículos automotores,
pois não respeitam os sinais de
trânsito, avançam o sinal vermelho
e dirigem com toda a velocidade,
causando risco à população residente
no bairro de Marechal Hermes. É
observada, nos fins de semana, maior
incidência de desrespeito à vida e as
regras de trânsito.

Atenção na continuidade do projeto
Leonardo Carvalho Pinto - Administrador
Trabalha no Rio
A meu ver, a idéia do prefeito
Eduardo Paes em criar uma prefeitura
itinerante é louvável, tendo em vista os
graves problemas em que a sociedade
vive atualmente, tais como saneamento
básico, infraestrutura, atendimento à
saúde.
Foi oportuno um dos primeiros
lugares a ser visitado ter sido a Zona
Norte, pois ela é considerada uma
das mais carentes do Rio e com os
piores Índices de Desenvolvimento

Humano.
Entretanto, não observo nas pessoas
o desejo de manifestar sua cidadania,
pois obviamente ser cidadão não é
apenas exercer o ato de votar, mas
sim, um exercício da troca de direito
e deveres, onde surge um necessário
contato entre população e governantes,
onde permeiam sugestões e reclamações,
ou seja, uma participação mais ativa do
povo com seu governo.
Repito que, acredito ser tal

intenção da Prefeitura a melhor,
ainda que pareça pequena, diante de
tamanha precariedade dos bairros.
Contudo, há de se ter boas idéias e
colocá-las em prática, pois só assim é
possível almejar resultados. Há ainda
que destacar que foram variados
os projetos que foram cerceados
pela metade. É importante que se
atente na continuidade desse projeto.
Finalmente me obrigo a ter boas
expectativas.

Maior conhecimento dos
problemas da cidade
Fátima Lucimara de Barros Morais - Estudante de Ciência
da Computação - 21 anos - Moradora da Vila da Penha
A idéia é bastante interessante,
pois, além de aumentar o contato
entre a Prefeitura e os cidadãos, é
mais um caminho para as pessoas
poderem acompanhar de perto a
gestão da Prefeitura, podendo
assim fiscalizar, debater e cobrar
os compromissos assumidos.
É mais um meio da Prefeitura
ampliar seus pontos fortes e
fracos para poder melhorar,
durante sua própria gestão.
Sabendo onde é a maior demanda
para ampliar projetos, aumentar

o policiamento, restaurante
populares, campanhas para
retirar a população de rua etc.
Esse contato entre a Prefeitura
e os cidadãos é um espaço para
debater os problemas e encontrar
soluções.
Alguns dos pequenos detalhes
no dia a dia, mais recorrentes
nos gabinetes, como violência,
desigualdade social, saúde,
poluição, limpeza urbana,
reciclagem, projetos culturais,
acessibilidade para portadores

de necessidades especiais,
educação de professores. É um
caminho para a Prefeitura estar
mais presente nos problemas
da cidade buscando novas
soluções.
Portanto essa mobilização
da Prefeitura em buscar maior
integração entre o governo e os
seus eleitores ajuda a favorecer de
maneira positiva a democracia,
fazendo um trabalho único para
melhorias na cidade do Rio de
Janeiro.

Expectativa que a população seja ouvida
Ana Vitória Abduche – Museóloga - Moradora do Flamengo
A idéia da Prefeitura Itinerante é
boa. O prefeito tem acesso ao parecer da
população quanto aos melhoramentos
que já foram feitos, quanto ao andamento

das obras em cada bairro, bem como terá
como providenciar, com maior rapidez
e facilidade, benfeitorias em bairros que
ainda nada se fez.

Minha expectativa é que a
população seja ouvida, bem atendida
e que as visitas itinerantes sejam
constantes.
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Tijuca
250 anos

“

Você pode sair da Tijuca, mas
a Tijuca nunca sairá de você.
Nelson Rodrigues

”

Praça Saens Peña

A

ristocrática e popular,
conservadora e
progressista: paradoxal,
a Ti j u c a c o m e m o r a
250 anos de intensa
existência. Bairro da Zona Norte
do Rio, a Tijuca apresenta os mais
elevados índices de desenvolvimento
humano em longevidade. Somams e a p r ox i m a d a m e n t e 4 3 k m ² ,
inicialmente, destinados ao plantio
de cana-de-açúcar.
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A história da Tijuca remonta
aos primeiros estágios de ocupação
do território da colônia. Em 1565, o
Governador do Rio de Janeiro, Mem
de Sá, distribuiu sesmarias aos padres
jesuítas, para que pudessem tirar
sustento das terras e levar adiante
os trabalhos da igreja. Expulsos do
Brasil em 1759, os bens dos padres
jesuítas foram incorporados ao Fisco
Real e colocados à venda, o que
contribuiu para a divisão da região
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em propriedades rurais. Nasce, então,
o bairro da Tijuca. O ciclo do café e o
clima ameno das florestas atraíram
nobres europeus, intensificando a
ocupação das terras.
Em 1760, com o aumento do plantio
dos cafezais, o Rio de Janeiro começou
a sofrer com o desabastecimento de
água, principalmente na Tijuca. Em
1838, o transporte animal facilitou o
acesso ao bairro, acelerando o processo
de devastação da Mata Atlântica.

Assustado, o então Imperador D. Pedro
II determinou, em 1861, o replantio
total da floresta, criando, assim, a
maior floresta urbana do mundo, o
Parque Nacional da Tijuca.
No final do século XIX, começaram
a s u rg i r f á b r i c a s d e t e c i d o s ,
chapéus, fumo, cerveja, laticínios,
conservas, gelo, papel e papelão. Os
terrenos valorizaram e os pequenos
proprietários rurais, percebendo que
o retalhamento de suas propriedades
poderia ser um negócio muito lucrativo,
transformaram suas chácaras em
loteamentos e casas de aluguel. Este
processo deu formas definitivas ao
bairro da Tijuca.
Contam-se 250 anos de variadas
facetas, que marcaram a história
do Brasil: Tijuca da Rua Jaceguai,
onde nasceram os compositores
Gonzaguinha, Ivan Lins, Paulo Emílio,
César Costa Filho, Aldir Blanc; Tijuca
do Centro de Referência da Música
Carioca.
Tijuca do encontro de amigos
no Bar do Éden ao final das
tardes, para paquerar as “minas”
que por ali passavam, às vezes até
intencionalmente; do Maracanã; de
escolas tradicionais, como Instituto
de Educação, La-Fayette, Colégio
Militar, Pedro II, Batista, de Aplicação
e UERJ.
Tijuca das Escolas de Samba
Salgueiro, Unidos da Tijuca e Império
da Tijuca; de antigos clubes, como
Montanha Clube, Tijuca Tênis Clube,
América Futebol Clube, Country
Clube da Tijuca, Clube Municipal;
do Hospital Gafrée Guinle, referência
nacional em atendimento ao aidético.
Tijuca da Praça Saens Peña, até 1911
Fábrica de Chitas, uma das primeiras
indústrias do país.
Tijuca dos domingos dos anos 50,
na Praça, em que a criançada podia
assistir a teatro de fantoches, ao som
da banda marcial, perfilada no coreto.
Hoje, a Praça Saens Peña é considerada
importante pólo econômico, com
centros empresariais de grande
movimento como os shoppings 45 e
Tijuca. O metrô e dezenas de linhas de
ônibus conduzem o cidadão à maior

Descrição e interpretação heráldica
O escudo português (ibérico) lembra
a origem lusitana da nossa pátria,
formando três campos: no primeiro, a
Capela Mayrink Veiga, no Alto da Boa
Vista; no segundo campo, o marco da
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro,
por Estácio de Sá, com as três setas que
supliciaram São Sebastião, padroeiro
da Cidade, que se encontra na Matriz
dos Capuchinhos; e, no terceiro campo,
a Cascatinha da Tijuca. Os golfinhos
simbolizam a cidade marítima e, a
estrela de prata sobre a coroa mural com cinco torres, a Cidade-Estado.
As datas têm os seguintes significados:
1861 – Início do reflorestamento da Floresta da Tijuca.
1962 – Criação da VIII Região Administrativa, no Governo Carlos
Lacerda.
parte dos bairros da cidade.
Tijuca dos Festivais “Tom e Jerry”,
nas manhãs de domingo do cinema
Metro... e do lanche de depois, no
famoso Café Palheta. Tijuca do Olinda,
maior cinema do Brasil, com 3500
lugares (até 1970, o bairro, apelidado
“Broadway Brasileira”, dispunha de
13 cinemas).
Tijuca de Roberto Marinho,
Chagas Freitas, Zagalo, Vavá, Antonio
Carlos Jobim, Lamartine Babo, Milton
Nascimento, Erasmo Carlos, Tim Maia
e Thaisa (jogadora da equipe brasileira
de vôlei). Tijuca do Arthur da Távola,
de José de Alencar – “Tijuca, essa
montanha encantadora (...) a natureza
a colocou a duas léguas da Corte, como
um ninho para as almas cansadas
de pousar no chão” – e de Machado
de Assis, que ambientou diversas
personagens no Engenho Velho,
Andaraí e Tijuca, “arrabaldes ideais
para passear, andar a cavalo, visitar
chácaras ou ´fugir dos homens`.
Podia: se passar o domingo com
amigos na Andaraí e a lua de
mel na Tijuca, como Bentinho e
Capitu; se refugiar por alguns dias
da luta diária, como Brás Cubas ou
passear a cavalo nas estradas da
Tijuca, como Estácio.”
Ti j u c a d e b r a s ã o e h i n o !

Hino da Tijuca

Entre morros verdejantes
A Tijuca foi crescendo
Nas manhãs, saraus e
festas
Violões tocando
pelo ar os sons plangentes
Depois o silêncio vinha
envolvendo a paz
As frias madrugadas
de um passado
que não volta mais
Mas no coração
a Tijuca não mudou

Mas, principalmente: Tijuca dos
“tijucanos”! Do bairro que, como
nenhum outro, empresta identidade
e nome aos lá nascidos – moradores
bairristas que endossam as palavras
de Nelson Rodrigues, mas clamam
por maior atenção das autoridades...
pois sofrem, dia a dia, os dissabores
da criminalidade e da violência
urbana. Tijuca, tantas vezes repetida e
elogiada. Tantas vezes citada... afinal,
Tijuca, de 250 anos de parabéns!
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A Turma da Tijuca
Nos 250 anos da Tijuca, amigos
reafirmam laços com o bairro
por Odilon Don Taylor

H

á cinco anos o acaso
juntou dois amigos
que não se viam por
pelo menos vinte anos.
Tinham feito parte de
uma turma que durante outros vinte
anos se encontrava regularmente na
Praça Saens Peña, Tijuca, mas que a
vida havia naturalmente separado.
A alegria do reencontro foi selada
com o compromisso de tentar juntar
o grupo de que fizeram parte.
Bastou uma rápida troca de Turma Tijucanos
telefonemas para que definissem
o local da reunião: Clube Paissandu, Lagoa. Nem tão rápido
assim seria o processo de localizar e convocar a todos – faziam
e refaziam a lista e a constatação era uma só: era muita gente!
Nestes tempos de email, recorreram ao método outrora usado
quando havia um grande evento na agenda: nada melhor que
o tradicional boca-a-boca, concluíram.
Num final de tarde de uma terça-feira de abril de 2004
estavam lá no local marcado mais de cinquenta amigos de
muitos anos. Cada um que chegava era uma festa! Aqueles
cinquentões cheios de lágrimas nos olhos faziam tanto barulho
com as suas muitas perguntas e sua alegria que ensurdeciam
a razão. Foi só emoção.

Thiers Montebello,à esquerda, em um encontro da turma da Tijuca
48
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O quorum espetacular deste revival resgataria
os laços interrompidos entre eles e deixaria em
todos a certeza de que não podiam perder o contato.
Saíram de lá com a garantia de que realizariam pelo
menos quatro encontros por ano. O sucesso e a
comoção daquele primeiro reencontro multiplicaria
a potência do boca-a-boca. Muitos outros tijucanos,
amigos de todas as turmas, passaram a comparecer
e a emocionar-se no exercício contínuo e inevitável
de relembrar antigas histórias. Histórias que hoje
fazem parte da história do bairro, que está fazendo
250 anos de existência, e também da história da
cidade do Rio de Janeiro.
Histórias de muitos personagens, de caminhos
que cruzam inúmeras ruas. Inusitadas, algumas
histórias soam inverossímeis, outras, vistas à luz
dos tempos de hoje, inacreditavelmente inocentes.
Muitas atravessaram os caminhos da música
popular brasileira, outras deixaram saudade no
compêndio informal da malandragem carioca.
Enfim, dariam um livro.
Enquanto o livro não vem, é prudente não
citar nomes, nem detalhar episódios. Fica apenas
a certeza de que estes encontros entram para a
história de vida de cada um destes tijucanos que
sempre se orgulharam de ter passado pelas terras
da Tijuca.

o
Retrat
dos
s
Bairro

A

Catete

“Mato fechado”, na língua tupi

história do Catete
começa muito antes da
chegada dos portugueses
e franceses ao Rio de
Janeiro. Segundo
antigos relatos, os índios tamoios
que habitavam a região formaram
uma longa trilha dentro do “mato
fechado” para chegar à praia, hoje
praia de Botafogo. Esta trilha, a que
chamaram “caminho do cateté”, atual
Rua do Catete, margeava um braço
do Rio Carioca, que nascia no Morro
do Corcovado (onde fica a estátua do
Cristo Redentor), e desembocava onde
atualmente se encontra o Monumento a
Estácio de Sá, no Parque do Flamengo.
Do rio, os marinheiros levavam água
doce e fresca para os navios que ali
ancoravam. Por esse motivo, esta praia
foi chamada de Praia da Aguada dos
Marinheiros, hoje praia do Flamengo.
No Segundo Reinado, mansões
de nobres e ricos comerciantes foram
construídas ao longo da Rua do Catete.
A moradia do Barão de Nova Friburgo,
por exemplo, conhecida na época como
Palácio de Nova Friburgo, foi construída
em 1862, no terreno de número 150 da
Rua do Catete. Em estilo neoclássico,
o Palácio foi construído na frente do
terreno (e não nos fundos, próximo
à praia) a pedido da esposa do barão,
baronesa Laura Clementina Pinto, que
queria ver pessoas e acompanhar o
movimento da rua.
Em 1897, o vice-presidente da
República Manuel Vitorino Pereira
(Prudente de Morais, então presidente,
estava doente) comprou e transferiu,
oficialmente, a sede do Governo Federal
para o Palácio de Nova Friburgo. Após
algumas obras de adaptação, o palácio
passou a chamar-se Palácio do Catete.
Assim, por 63 anos, o bairro do Catete
foi o centro do poder e das decisões
políticas do país, além de residência

Parque do Museu da República

oficial dos presidentes.
Em 1960, por iniciativa do
Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira (último presidente a tomar
posse no Catete), a capital da República
foi transferida para Brasília e o Palácio
do Catete transformado no Museu
da República. Hoje, o museu reúne
objetos de valor histórico e material
de arte. Estão à disposição do público
mais de 20 mil livros, 7 mil peças e 80
mil documentos. O complexo dispõe
ainda de cinema, cafeteria, espaço
para reuniões e o famoso restaurante
Museum. Os jardins do Palácio do
Catete, hoje, fazem parte de extensa
área de lazer para a população.
No final do Império, a Rua do Catete
perdeu um pouco de sua extensão
com a abertura do Caminho Velho de
Botafogo, atual Rua Senador Vergueiro,
e do Caminho Novo de Botafogo, hoje
Rua Marquês de Abrantes. Os limites
do bairro foram se estreitando; a praia

ficou distante, com o primeiro aterro
no início do século XX para a criação
da Avenida Beira Mar, em 1905. Difícil
imaginar, mas o mar chegava até o
Outeiro da Glória, à atual Avenida
Augusto Severo e ao fundo do Palácio
do Catete, na avenida que tem o nome
de Praia do Flamengo.
Atualmente, o Catete se destaca
como importante centro comercial. De
arquitetura bastante diversificada, o
bairro preserva antigas vilas e prédios
históricos, que remontam ao período
colonial. Em frente ao Museu da
República, por exemplo, 34 sobrados,
construídos em meados do século XIX,
compõem a bela paisagem histórica da
Rua do Catete. O famoso Castelinho
do Flamengo (construído em 1918,
hoje Centro Cultural Oduvaldo Vianna
Filho), o Hotel Novo Mundo (tradicional
nos anos 50), e o Museu do Folclore
(criado em 1968), são construções que
ajudam a retratar o bairro do Catete.
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Um raro lugar no
Rio de Janeiro

Paquetá
Domício Proença Filho
Membro da Academia Brasileira de Letras

A

ilha emerge, pequena e
acolhedora, ao fundo da
baía de Guanabara. É um
espaço único. A morada
da tranquilidade. Ali há
um silêncio que faz ouvir a sua voz,
nas manhãs de sol jovem, no morno
acolhedor das tardes temperadas, no
calor abrasante e alegre dos verões,
no inverno feito do frio gratificador
dos nevoeiros eventuais. No adorno
do silêncio, ainda se consegue ouvir
a música dos pássaros, insistentes,
mesmo depois da proliferação
avassaladora e predadora dos micos,
no princípio, apenas um inocente
casal, e da fumaça preventiva dos
inseticidas.
No traçado geográfico,
ruas estreitas, de saibro branco,
batido. Três principais, coleantes,
horizontalizam-se, com alguma
irregularidade. Inúmeras transversais
conduzem, nos seus limites, a longas
50

faixas de praia, de variada paisagem.
Amendoeiras centenárias, de vasta
copa, bougainvilles, ou se você
preferir, primaveras, de variegadas
cores, flamboyants, vermelhíssimos
em suas flores fartas. Coqueiros,
escultóricos. E muitas praças. Os
morros, e nos morros, desbastados
pelas exigências do viver, o abrigo de
casas aglomeradas, na emergência das
favelas. Persistem, nas margens das
ruas, casas antigas,casas modernas,
telhados rubros, jardins floridos. E
nas casas e nas ruas, os cachorros,
íntimos. Todos conhecidos de
todos, pelo nome. Um, talvez, para
cada três moradores. As pedras, de
desenho vário, eternizam-se nas
águas circundantes, piscosas, apesar
da poluição, as pedras, didáticas
testemunhas mudas da inexorável
passagem do tempo e das vidas.
Na mobilização comunitária, as
escolas públicas, os clubes, a Casa de
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Arte, a Academia de Artes, Ciências
e Letras, com sua singularidade,
duas bibliotecas abertas a todos, o
supermercado. O hospital. A Igreja da
Ponte, matriz: do Senhor Bom Jesus
do Monte; as barcas; o Viracanto,
confluência de todos os caminhos. A
Capela de São Roque, copadroeiro,
carregada de histórias e nostálgicas
quermesses. E o cemitério jardim,
testemunha da inexorável finitude,
presença da saudade.
A fala reiterada do mar, a Lua,
as ardentias fazem-se permanente
convite aos seresteiros, ainda
que raros na paisagem hodierna.
Na compensação, a presença do
chorinho, os violões e as vozes,
guardiães da tradição, que asseguram
a presença acalentadora da música e
da descontração.
No tecido do encantamento,
sobretudo, a alma das gentes. O
aconchego que a todos irmana, numa

grande família.
Faz sol, faz chuva, e , por vezes,
faz neblina.
Venta, quase sempre. Faz tristeza,
faz alegria, e sobretudo, paz.
Vida flui, tranquila, ao ritmo das
marés. E da TV.
Viver em Paquetá, conviver em
Paquetá, a Ilha dos Amores é, antes
de tudo, um privilégio.
A Ilha: um roteiro
Vista-se de forma descontraída e
despojada. Leve a família ou a eleição
afetiva do seu coração. Escolha o
horário das barcas. Chegue à Praça
Quinze. Em uma hora e alguns
minutos de relaxamento, seus olhos
repousam na paisagem pontuada
de navios, pequenas embarcações,
ilhotas. À esquerda do percurso,
estende-se a Ilha do Governador e logo,
Brocoió. À direita, de início, Niterói,
São Gonçalo, outras localidades do
Estado do Rio. Ao fundo, o Dedo de
Deus, as Agulhas Negras, a Serra.
Na chegada, assuma a calma e o
tempo, relaxe. Paquetá é pequenina
e tranquila: Sete quilômetros e meio
de perímetro. Esqueça a pressa e o
bulício da cidade. Tome um sorvete,
amplie os recursos alimentares no
supermercado.
A atração da linha reta leva
necessariamente o fluxo das pessoas
na direção da Praia da Guarda,
oficialmente José Bonifácio, que ali
morou o Patriarca da Independência.
Siga a pé, ou tome uma das muitas
charretes ou dos surpreendentes
ecotáxis que lembram práticas
chinesas. A Praia o espera, com seus
atrativos. Descubra-os. Principalmente
a descontração.
Se preferir, dobre à esquerda.
Convém seguir a pé. Você verá a Igreja
matriz logo à sua frente, ali, onde
sempre esteve, como sempre esteve.
Se julgar conveniente, entre e faça
uma oração. Não custa. Na sequência,
demore-se um pouco na Praça Bom
Jesus, procure uma antiga inscrição
indiciadora, gravada em pedra: Amai
e protegei as árvores e os pássaros.

Prepare-se: por toda a parte, você
encontrará flamboyants, primaveras,
coqueiros, acácias.
Se você vai em frente, pare diante
da Maria Gorda, o sesquicentenário
imbondeiro -macho, garantidor
de bons fluidos, que não deve
estar satisfeito com o nome que o
consagrou. Prossiga, na extensão
da orla. Você chegará à Praça dos
Tamoios , onde se destaca o busto do
maestro: Carlos Gomes.Pouse seus
olhos, por um momento, numa pedra
meio triangular, na borda da praça,
singela homenagem. Descanse, nos
bancos e no gramado. Na sequência,
suba a Ladeira da Covanca. Você
está chegando ao chamado Campo.
Adiante, encontrará a Capela de
São Roque, veneração antiga de
todos. Estenda os passos à direita.
Lá está a bela Praia dos Coqueiros.
Admire a paisagem. Continue na
linha da orla. Aqui e ali, encontrará
templos evangélicos, que muitos são
os caminhos que levam ao Senhor.
E ali está ela, a Praia da Moreninha,
inspiradora de Joaquim Manuel de
Macedo. Na Praia, a Pedra e, ao fundo,
o bosque. À sua frente, majestosa, a
Ilha de Brocoió.
Continue no contorno. Logo verá
a Praia da Guarda. Repouse. Abra o

farnel ou, se preferir, procure o bar
ou o restaurante. Deguste o peixe,
o camarão. Libações a seu gosto.
Vá em frente, na trilha da praia. No
final, você desfrutará do encanto do
Parque Darke de Matos. Percorra os
seus maravilhosos recantos.
Na saída, você estará num dos
limites da ilha. Extasie-se com a
Praia dos Frades e com a vista do
Rio, ao longe, com direito à Ponte
Rio-Niterói, e logo, com a preservada
e agreste Praia da Imbuca. Ouça
o silêncio. Prefiro não antecipar
sensações. Passe pela Ribeira. Ali
está, de novo, a estação das Barcas,
o começo.
No percurso você encontrará
gente da melhor acolhida. Não se
acanhe.
Pergunte, informe-se sobre outros
atrativos. De repente, alguém vai lhe
dizer onde fica a Praia do Catimbau,
uma rua interna interessante, o
cemitério dos pássaros, onde comer
a melhor peixada, onde ouvir boa
música popular ou clássica. Talvez
você perca a última barca. Não
se preocupe: hotéis e pousadas o
abrigarão com muita simpatia.E
valerá a pena.
Você acaba de conhecer um pouco
de Paquetá, a Ilha dos Amores.
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125 anos do
Trem do Corcovado

Sávio Neves
Presidente do Trem do Corcovado

A

Estrada de Ferro do
Corcovado foi fundada
em 9 de outubro de
1884, pelo Imperador
D. Pedro II. Já era, na
ocasião, uma bem sucedida PPP
(parceria público privada), pois foi
construída pela iniciativa privada de
dois empreendedores: João Teixeira
Soares e Pereira Passos (quem, anos
depois, seria o Prefeito da Cidade).
Desde então, sua rica, bela e vitoriosa
história, se confunde com a própria
urbanização do Rio.
Poucos sabem, mas foi esta ferrovia
quem viabilizou a escolha do local da
construção do Monumento ao Cristo
Redentor no alto do Corcovado. Assim,
a ferrovia é quase 50 anos mais “velha”
do que uma das “Novas 7 Maravilhas
do Mundo”.
Em 1910, já sob o controle da Light,
que chegava trazendo energia elétrica
na outrora Capital Federal e que até
hoje presta serviço de distribuição de
eletricidade na Cidade, esta ferrovia
52

tornou-se a primeira eletrificada do
País, substituindo as locomotivas
a vapor por modernas máquinas
elétricas. Portanto, ano que vem, em
2010, comemora-se o centenário desta
revolução energética na força motriz
das ferrovias brasileiras. Tudo começou
aqui!
Até 1970, esta ferrovia ficou sob o
controle da Light. A partir deste ano
até 1984, a estrada de ferro esteve sob
controle do Estado, da União. A Light
SA entregou seu domínio à União
por estar endividada, com tributos
atrasados.
Dos 125 anos de vida, apenas 14
foram sob administração pública. Não
por coincidência, foram exatamente os
anos mais difíceis da empresa.
Privatizada através de arrendamento,
em 1984, recebeu grande impulso e
modernidade que a própria natureza da
operação privada permite e faculta.
Os novos controladores privados
receberam a ferrovia inchada em
seu corpo funcional, deficitária,
desorganizada e ineficiente.
Os gastos de custeio eram
executados dentro do conceito do
necessário e indispensável. Nestas
horas, a manutenção preventiva, tão
importante para construir uma imagem
de produto turístico confiável, seguro e
pontual, normalmente fica relegada a
posição secundária.
Neste ciclo vicioso, “se arrecada
menos, se investe menos, serviço
pior,..., receita menor,....”.
A partir de uma nova conduta
de gestão, tratando gerencialmente o
equipamento à altura de sua importância
no cenário internacional, criamos novos
postos de trabalho em setores antes
inexplorados (receptivo, lojas, áreas
de conforto, Sala VIP, auditório, Centro
Cultural, etc). O faturamento cresceu
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exponencialmente e as despesas caíram
a níveis aceitáveis.
Concentramos nosso foco de
atenção, única e exclusivamente, no
serviço turístico.
Investimos nestes últimos 10 anos,
mais de R$ 36 milhões em revitalização
das máquinas, manutenção e
adaptações nos trens, treinamentos e
capacitação profissional, nova imagem
institucional, obras físicas, Espaço
Cultural, promoções, eventos, Feiras,
Congressos,... enfim, reinvestimos
naquilo que era fundamental: no
próprio equipamento e sua prestação
de serviço turístico. Este montante é
a maior quantia investida em toda sua
história!
Hoje, o cenário é outro. Estabelecemos a Participação de Lucro dos
Resultados. Todo colaborador se sente
realmente parte deste esforço pelo
melhor resultado. Desta forma, os
colaboradores receberam, em 2008,
por exemplo, vinte e três salários.
Ou seja, além dos 13 salários que já
sofreram reajustes com ganho real,
com melhora real nos salários, em
alguns casos em mais de 50%, os
colaboradores ganharam em um ano
23 salários, equivalente a quase dois
anos de salários.
Talvez aí esteja o segredo do sucesso:
esta questão de “administração de
gente” reflete toda a reestruturação
aqui implementada. Todas as demais
ações são consequências diretas desta
transformação cultural interna. Quando
se consegue motivar os colaboradores
para se comprometerem com uma
causa maior, agindo com transparência,
lealdade e honestidade, os resultados
inevitavelmente aparecem.
Aquilo que aparece para o público,
neste contexto, é fácil de ser, de fato,
implementado.
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Saúde Criança
Renascer
Formada em Medicina pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, a Dra. Vera Cordeiro fundou, em 1979,
o Setor de Medicina Psicossomática do Hospital da
Lagoa – RJ, do qual foi diretora até 1996. Na ocasião,
sentiu na pele a carência das famílias dos pacientes
que viviam em situação de extrema miséria. Em 1991,
com o apoio dos funcionários do Hospital da Lagoa
e membros da sociedade civil, Vera Cordeiro fundou
a Associação Saúde Criança Renascer que tem como
principal objetivo a recuperação das crianças e a
reestruturação das respectivas famílias.
Quando surgiu a idéia de
atendimento à criança carente e seus
familiares?
Trabalhando na Pediatria do Hospital
da Lagoa, percebi que há um círculo
vicioso: miséria, internação, reinternação
e morte. A maior causa de mortes em
países em desenvolvimento como o Brasil
é, na realidade, a miséria. Prescrevia uma
medicação e percebia que, meses depois,
aquela criança voltava, já que a mãe não
tinha recursos para comprar remédio ou
não tinha profissão ou chovia dentro da
casa. Percebi que o enfoque médico tinha
que ser modificado.
Buscamos ir à causa do problema.
No fundo, é dar qualidade à vida da
criança que está internada e, por sua
vez, à sua família. Na realidade, é
transformar as condições de vida da
criança que vive abaixo da linha da
pobreza e sua família.
Como surgiu a Associação Saúde
Criança Renascer?
Comecei a me indignar com
esses quadros que se repetiam
constantemente e procurei meios
para ajudar a quebrar o ciclo
vicioso  miséria – doença – internação
– alta – reinternação – morte.
Do ponto de vista médico, não
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faz sentido um hospital dar alta para
uma criança voltar à favela sem
acompanhamento do caso. Para mim o
tratamento hospitalar como é conduzido
hoje em dia - ignorando a pobreza e as
condições da família - não é eficaz.
Conviver com aquela realidade era
deprimente e não suportava passar
nem mais um dia vendo crianças
presas neste ciclo.
No início foi uma luta muito
grande. A obra da sede do Saúde
Criança Renascer dentro do Parque
Lage foi embargada algumas vezes,
mas persistimos e conseguimos nosso
espaço que é bem próximo ao hospital
e garante o bom atendimento às
famílias em tratamento.
Além disso, no inicio, tivemos a
repulsa de alguns profissionais dentro
do hospital. As pessoas diziam que meu
projeto era “trabalho para governo” e
não tinha foco. Mas seguimos em
frente mesmo assim.
As dificuldades hoje estão em
conseguir mais patrocinadores e
pessoas interessadas em investir, para
que a gente possa continuar realizando
e perpetuando nosso trabalho.
De que maneira a Organização atua
e onde são aplicadas suas ações?
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Durante o período de participação no
programa de reestruturação familiar, o
responsável pela criança deve comparecer
ao Renascer para o acompanhamento da
equipe técnica. São entregues valestransporte para que a presença de todos
seja garantida. Assim, a oportunidade é
igual para os que vêm assistir às palestras
educativas, planejar a profissionalização
daqueles que têm possibilidade de
gerar renda para a família e participar
dos cursos oferecidos. Além disso, as
famílias recebem alimentos básicos e
especiais, medicamentos, equipamento
médico, quando necessário, filtro de
água, colchões, roupas, brinquedos,
material escolar, fraldas, preservativos,
entre outras doações.
Para reestruturar as famílias dessas
crianças é feito um Plano de Ação
Familiar (PAF) específico para cada
família, focado em cinco áreas: saúde,
moradia, profissionalização, educação
e cidadania.
Para melhorar a saúde da criança e
da família, o Renascer doa cesta básica
e alimentos especiais, medicamentos,
equipamentos médicos e ortopédicos
e também atendimento nutricional,
psicológico, jurídico e serviço social
às famílias.
Fazemos visitas domiciliares para

avaliar o ambiente em que vivem essas
crianças e reformamos as casas para
estabelecer o mínimo de condições para
bem-estar e higiene de toda família.
As mães e pais interessados podem
fazer cursos profissionalizantes, como
as aulas oferecidas no salão-escola de
beleza. Com isso, eles podem começar
a gerar renda própria.
O Saúde Criança Renascer apoia
a educação na vida das famílias
e promove cidadania - educando,
guiando, explicando e promovendo
apoio moral para mães e adolescentes.
Assessoramos ainda, na parte jurídica
e de inclusão social para que os
direitos do cidadão sejam protegidos.
De que modo a Sra. imagina o
futuro da Associação Saúde Criança
Renascer?
A idéia é trabalhar para crescermos
cada vez mais, porém mantendo a
qualidade do atendimento às famílias.
Para que essa metodologia continue
a se multiplicar Brasil afora, é necessário
que seja perpetuada a qualidade do
atendimento oferecido pelo Saúde
Criança Renascer. Seguindo o exemplo de
milhares de instituições na Europa e nos
Estados Unidos, o Saúde Criança Renascer
é uma das primeiras organizações no
Brasil a possuir um fundo patrimonial.
Esse item, fundamental na estratégia
financeira da Instituição para planejar
seu futuro, é internamente chamado
de Fundo Renascer Para Sempre. Essa
prática mantém colaboradores, parceiros
e beneficiados tranquilos, assegurando a
continuidade do trabalho e a renovação
dos recursos.
Isso sim seria um futuro garantido
e certo para tudo que conseguimos
até hoje.
O que representa em termos de
responsabilidade o reconhecimento
público, inclusive internacional, do
trabalho desenvolvido pela ASCR?
Somos uma instituição de sucesso
e isso se dá por vários motivos:visão
integrada da saúde, envolvimento da
sociedade civil, complementação de
ações do Estado, sem substituí-lo e um

longo acompanhamento multidisciplinar
da família (média de 2 anos). A
Associação Saúde Criança Renascer
não é uma instituição assistencialista. O
que a gente faz é criar condições dessas
pessoas conseguirem andar com as
próprias pernas. O Mohammed Yunnus,
Prêmio Nobel da Paz 2006, disse que
o Saúde Criança Renascer “criou uma
poderosa metodologia de inclusão social
para os mais pobres”.
Existia a expectativa de multiplicação
de projetos semelhantes? Como a Sra.
vê essa multiplicação?
O Saúde Criança Renascer reduziu
praticamente a zero as chamadas
“reinternações sociais” na pediatria do
Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e
já atendeu mais de 2.600 famílias e
mais de 8.500 crianças, desde 1991.
Fico imensamente feliz com esses
números e resultados!
Porém, meu grande sonho é fundar
um Saúde Criança Renascer perto
de cada hospital público do Brasil.
Para isso criamos a Rede Saúde
Criança, objetivando replicar o Projeto
Saúde Criança Renascer - onde outras
instituições seguem o mesmo modelo.
Com isso o Saúde Criança Renascer
já inspirou o estabelecimento de
programas similares em 24 hospitais
públicos pelo Brasil, inclusive São
Paulo, Recife, Goiânia, Porto Alegre
e Florianópolis. Isso pra mim é uma
grande e valiosa vitória!
O trabalho realizado na ASCR
influi de que maneira na sua vida
pessoal?
Para atingir algo de muito valor, como

acho ser a Associação Saúde Criança
Renascer e todas as 24 Instituições
que se inspiraram na ASCR, é lógico,
muita dedicação e muita luta foram
necessárias. Acredito que “me entreguei
de corpo e alma” a esse trabalho. O
preço é difícil mensurar, pois acredito
que tudo vem para o bem, quando
estamos dispostos a aprender e se auto
conhecer. Acredito também que estamos
todos interligados, se pessoas que
sofrem muito com condições de vida
indignas não tiverem seu sofrimento pelo
menos diminuído, não haverá
felicidade para ninguém.
Acho que paguei um preço alto,
em termos de sobrecarga de trabalho,
mas a alegria foi muito maior. Faria
tudo de novo.
Gostaríamos ainda de divulgar nossa
campanha “Apadrinhe Uma Família”.
Cada família precisa ser
apadrinhada com aproximadamente
R$600,00 por mês. Assim ela terá
todas suas necessidades básicas
como alimentos, medicamentos,
capacitação profissional, assistência
social, psicológica, legal e nutricional,
cobertas durante o atendimento - que
leva em média 2 anos. Uma ou mais
pessoas podem apadrinhar uma
família com as seguintes quantias: R$
30,00, R$50,00, R$75,00, R$100,00
ou mais.
O Saúde Criança Renascer enviará
ao padrinho um relatório quadrimestral
sobre os resultados do Plano de
Ação Familiar, traçado para a família
apadrinhada, e o boletim trimestral da
Instituição com as principais notícias,
resultados financeiros, institucionais
e de auditoria.

Junte-se ao Saúde Criança Renascer nesta missão!
Para apadrinhar uma família visite www.criancarenascer.org.br ou
entre em contato com Vânia Ribeiro: 21. 2266-1446 ramal 28, ou pelo
e-mail vania@criancarenascer.org.br
CONTATOS:
Associação Saúde Criança Renascer. De seg. à sex. das 10h às
17h; tel.: (021) 2266-1446 r.31; renascer@criancarenascer.org.br;
www.criancarenascer.org.br
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Supremo Tribunal Federal suspende
eficácia da Emenda Constitucional
40/2009 - RJ em ADI proposta pela Atricon

V

isando à declaração de inconstitucionalidade dos §§ 5º e 6º do art. 128 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
acrescentados pela Emenda Constitucional nº 40/2009, promulgada pela Augusta Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, propôs uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, considerados os seguintes fundamentos: ausência de
“competência do Estado para legislar sobre crimes de responsabilidade de Conselheiro do Tribunal de Contas”, “violação
da competência do E. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar crimes de responsabilidade dos Conselheiros
dos Tribunais de Contas Estaduais”; “existência de vício de iniciativa”; “violação do princípio da separação de poderes
(ou funções)” e “ofensa à garantia de vitaliciedade dos Conselheiros dos Tribunais de Contas”.
O Relator, Ministro Celso de Mello, após criteriosa análise, considerando que a autonomia institucional dos Tribunais
de Contas, os predicamentos e garantias reconhecido aos membros que os integram e a inexistência de qualquer vínculo
hierárquico dessas mesmas Cortes de Contas ao respectivo Poder Legislativo têm sido constante na jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido da medida liminar, em 1ª de julho de 2009, para, até
final julgamento, suspender, cautelarmente, a eficácia da Emenda Constitucional nº 40, de 02/02/2009, promulgada pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, assinalando que “a presente medida cautelar reveste-se de plena
eficácia e dispõe de imediata aplicabilidade e exequibilidade, assim permanecendo até que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal venha a apreciá-la nos termos e para os fins a que se refere o art. 21, inciso V, do RISTF”.
Transcrevemos a seguir, na íntegra, a Medida Cautelar:
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MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.190-8 RIO DE JANEIRO
• RELATOR: MIN. CELS O DE
MELLO
• REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS
MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS DO BRASIL - ATRICON
• ADVOGADO (A/S): RUY REMY
RECH
• ADVOGADO (A/S): WLADIMIR
SERGIO REALE
• REQUERIDO (A/S): ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
• INTERESSADO (A/S): TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
• ADVOGADO (A/S): DENNYS
ZIMMERMANN
EMENTA: CONSELHEIROS
DO TRIBUNAL DE CONTAS
E S TA D UA L . A Q U E S T Ã O
DAS INFRAÇÕES POLÍTICOA D M I N S T RAT I VAS E D O S
CRIMES DE RESPONSABILIDADE.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
PA R A T I P I F I C Á - L O S E
PA R A E S TA B E L E C E R O
RESPECTIVO PROCEDIMENTO
RITUAL (SÚMULA 722/STF).
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
PRERROGATIVA DE FORO DOS
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL
DE CONTAS ESTADUAL, PERANTE
O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NAS INFRAÇÕES
PENAIS COMUNS E NOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE (CF
ART. 105, I, “a”). EQUIPARAÇÃO
CONSTITUCIONAL DOS
MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS À MAGISTRATURA.
GARANTIA DA VITALICIDADE:
IMPOSSIBILIDADE DE PERDA
DO CARGO DE CONSELHEIRO
DO TRIBUNAL DE CONTAS
LOCAL, EXCETO MEDIANTE
DECISAÕ EMANADA DO PODER
J U D I C I Á R I O. A P O S I Ç Ã O
CONSTITUCIONAL DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS. ÓRGÃOS
INVESTIDOS DE AUTONOMIA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO

INSTITUCIONAL AO PODER
LEGISLATIVO. ATRIBUIÇÕES
DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE
TRADUZEM DIRETA EMANAÇÃO
DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PROMULGAÇÃO,
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
DA EC Nº 40/2009. ALEGADA
TRANSGRESSÃO, POR ESSA
EMENDA CONSTITUCIONAL,
AO E S TAT U T O J U R Í D I C O INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL
D E C O N TA S E S TA D U A L
E À S P R E R R O G AT I VA S
CONSTITUCIONAIS DOS
CONSELHEIROS QUE O
INTEGRAM. SUSPENSÃO
CAUTELAR DA EFICÁCIA DA
EC Nº 40/2009. DECISÃO DO
RELATOR QUE, PROFERIDA “AD
REFERENDUM” DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, TEM PLENA EFICÁCIA
E APLICABILIDADE IMEDIATA.
LIMINAR DEFERIDA.
DECISÃO: Trata-se de ação direta,
com pedido de medida cautelar,
que, proposta pela Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil – ATRICON, visa à declaração
de inconstitucionalidade dos §§ 5º e 6º
do art. 128 da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, acrescentados pela
Emenda Constitucional nº 40/2009.
Os preceitos normativos em
questão possuem o seguinte conteúdo
material (fls.60):
“Art. 128 - (...)
(...)
§ 5º - São infrações
administrativas de Conselheiro
do Tribunal de Contas, sujeitas a
julgamento pela Assembléia Legislativa
e sancionadas, mesmo na forma
tentada, com o afastamento do
cargo:
I - impedir o funcionamento
administrativo de Câmara
Municipal ou da Assembléia
Legislativa;
II - desatender, sem motivo

justo, pedido de informações, de
auditoria ou de inspeção externa,
formulado por Câmara Municipal
ou pela Assembléia Legislativa;
III – não cumprir prazo
constitucional ou legal para o
exercício de sua atribuição;
IV – deixar de prestar contas à
Assembléia Legislativa;
V – incidir em quaisquer
das proibições do art. 167 da
Constituição da República;
VI – praticar, contra expressa
disposição de lei, ato de sua
competência ou emitir-se na sua
prática;
VII – omitir-se ou negligenciar
na defesa de bens, rendas,
direitas ou interesses, sujeitos
à administração do Tribunal de
Contas;
VIII – proceder de modo
incompatível com a dignidade e o
decoro do cargo.
§ 6º - Assegurados o contraditório
e ampla defesa, o processo
administrativo por fato descrito no
parágrafo anterior obedecerá ao
seguinte rito:
I – a notícia, por escrito e com
firma reconhecida, poderá ser
formulada por qualquer pessoa;
II – a instauração do processo
administrativo dependerá de
aprovação pela maioria absoluta
da Assembléia Legislativa, após a
leitura da notícia em Plenário;
III – constituir-se-á comissão
processante especial, composta
por cinco Deputados sorteados,
os quais elegerão o Presidente e o
Relator;
IV – recebidos os autos, o
Presidente determinará a citação
do noticiado, remetendo-lhe cópia
integral do processo administrativo,
para que, no prazo de cinco dias,
apresente defesa prévia, por escrito,
indique as provas que pretender
produzir e arrole testemunhas, até
o máximo de dez;
V – o noticiado deverá ser
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intimado de todos os atos do
processo, pessoalmente, ou na
pessoa de seu procurador, com a
antecedência, pelo menos, de vinte
e quatro horas, sendo-lhe permitido
assistir às diligências, bem como
formular perguntas e reperguntas
às testemunhas e requerer o que
for de interesse da defesa;
VI – concluída a instrução,
será aberta vista do processo ao
noticiado, para razões escritas no
prazo de cinco dias, após o que
a comissão processante emitirá
parecer final, pela procedência ou
improcedência da notícia;
VII – havendo julgamento, o
parecer final será lido com Plenário
e, depois, o noticiado, ou seu
procurador, terá o prazo máximo
de uma hora para produzir sua
defesa oral;
VIII – concluída a defesa,
proceder-se-á tantas votações
quantas forem as infrações
articuladas na notícia, considerandose afastado do cargo, o noticiado que
for declarado, pelo voto aberto da
maioria absoluta dos Deputados,
como incurso em qualquer das
infrações especificadas na notícia;
IX – o processo será concluído
em noventa dias, contados, sob
pena de arquivamento.”(grifei)
Sustenta-se, na presente sede de
controle abstrato, em síntese, que a
Emenda Constitucional nº 40/009,
ao acrescentar os §§ 5º e 6º ao
art. 128 da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, teria incorrido
em transgressão à Constituição da
República, considerados os seguintes
fundamentos: (a) ausência de
“competência do Estado para legislar
sobre crimes de responsabilidade de
Conselheiro do Tribunal de Contas”
(fls. 09); (b) “violação da competência
do E. Superior Tribunal de Justiça
para processar e julgar crimes de
responsabilidade dos Conselheiros dos
Tribunais de Contas Estaduais” (fls. 18);
(c) “existência de vício de iniciativa”
(fls. 20); (d) “violação do princípio da
separação de poderes (ou funções)”
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(fls. 24); e (e) “ofensa à garantia de
vitaliciedade dos Conselheiros dos
Tribunais de Contas” (fls. 34).
O E. Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, invocando sua
qualidade de “(...) colaborador na
defesa das prerrogativas e garantias dos
seus membros e, por extensão, da sua
própria autonomia e da independência
das duas decisões (...)” (fls. 64/65),
requereu, nos termos do art. 7º, § 2º,
da Lei nº 9.868/99, fosse admitido
a manifestar-se, formalmente, na
presente causa (fls. 63/65), tendo
reiterado tal pedido a fls. 68/70,
oportunidade em que advertiu sobre
“o ‘periculum in mora’ subjacente ao
ato normativo vergastado pela via da
presente ação” (fls. 69).
Admiti, na condição de “amicus
curiae”, a E. Corte de Contas do Estado
do Rio de Janeiro (fls. 73).
À Augusta Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro, ao
prestar as informações que lhe foram
solicitadas (Lei nº 9.868/99, art. 10,
“caput”, “in fine”), manifestou-se pela
improcedência da presente ação direta,
propugnando, em consequência, pelo
reconhecimento da plena validade
constitucional das normas ora
impugnadas (fls. 91/107), alegando,
em síntese, que as condutas tipificadas
na Emenda Constitucional estadual nº
40/09 não configurariam “crimes de
responsabilidade” (fls. 96), mas, sim,
infrações administrativas, e que “não
há precedente” desta Suprema Corte
“que impeça o Poder Legislativo de
legislar sobre processo administrativo,
dispondo sobre garantias processuais
das partes” (fls. 99).
Ante a relevância do tema versado
na presente ação direta, determinei, nos
termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 9.868/99, a
audiência prévia do eminente AdvogadoGeral da União, que se pronunciou
“pela concessão da medida cautelar
postulada, tendo em vista a presença de
seus pressupostos” (fls. 130).
O eminente Procurador-Geral da
República, por sua vez, ao opinar
na presente sede de fiscalização
normativa abstrata, manifestou-se em
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parecer assim ementado (fls. 180):
“ A Ç Ã O D I R E TA D E
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUE TIPIFICAM AS INFRAÇOES
POLÍTICO-ADMINISTATIVAS DE
CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS, SUBMETENDO-OS
AO JULGAMENTO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, IMPOSIÇÃO DA
P E N A D E A FA S TA M E N T O
DO CARGO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
DISPOR SOBRE DIREITO PENAL.
C O M P R O M E T I M E N T O DA
INDEPENDÊNCIA DOS MEMBROS
DA CORTE DE CONTAS. PARECER
PELA CONCESSÃO DA MEDIDA
LIMINAR.”. (grifei)
Sendo esse o contexto, e subsistindo
as razões de urgência invocadas pela
autora (ATRICON), eis que se inicia, a
partir de amanhã (02/07/09), o período
de férias forenses, passo a apreciar
“ad referendum” do E. Plenário deste
Tribunal (Lei nº 9.868/99, art. 10, “caput”,
c/c o art. 21, V do RISTF), o pedido de
suspensão cautelar de eficácia da Emenda
Constitucional ora impugnada.
C u m p r e - s e d e s t a c a r,
preliminarmente, que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 1.873/ MG, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO (RTJ 188/519),
reconheceu qualificar-se, a Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil - ATRICON, como entidade
de classe de âmbito nacional, investida
de legitimidade ativa “ad causam”
para a instauração de processo de
controle normativo abstrato perante
esta Suprema Corte:
“ L E G I T I M I DA D E
- A Ç Ã O D I R E TA D E
INSCONSTITUCIONALIDADE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DE
ÂMBITO NACIONAL. Tem-na
por ser uma associação de classe
de âmbito nacional, a ATRICON
- Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil.”

(grifei)
Na realidade, a legitimidade ativa
da ATRICON para a propositura de
ações diretas de inconstitucionalidade
tem sido reconhecida - e reafirmada
- pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, como o evidenciam
os seguintes precedentes: ADI 1.934MC/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES;
ADI 1.994/ES, Rel. Min. EROS GRAU;
ADI 2.208/DF, Rel. Min. GILMAR
MENDES; ADI 2.361-MC/CE, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA; ADI 2.546-MC/
RO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES;
ADI 2.596/PA, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE;
ADI 2597/PA, Rel. p/ o acórdão
Min. EROS GRAU e ADI 3.361/MG,
Rel. Min. EROS GRAU.
De outro lado, entendo configurado,
na espécie, o requisito da pertinência
temática, que se caracteriza pela
existência do nexo de afinidade entre
os objetivos institucionais da entidade
que ajuizou a ação direta e o conteúdo
material dos dispositivos por ela
impugnados.
Com efeito, o referido, existe, no
caso, o nexo de pertinência temática,
eis que o conteúdo da emenda
constitucional ora questionada que versa a tipificação de infrações
político-administrativa cometidas por
membros do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro e disciplina
a ordem ritual de seu processo perante
a própria Assembléia Legislativa local
- relaciona-se, de modo direto, com a
finalidade institucional da entidade
de classe autora, como resulta claro
do art. 2º, I, do seu estatuto social, que
prevê, dentre os objetivos da ATRICON,
o de “representar e defender, em juízo
ou fora dele, direitos ou interesses dos
Ministros, Conselheiros e Substitutos de
Ministros e Conselheiros dos Tribunais
de Contas” (fls. 45 - grifei).
Cabe relembrar, no ponto, que a
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, ao interpretar o alcance da
cláusula inscrita no art. 103, inciso
IX, da Carta Política – e após definir o
vínculo de pertinência temática como
requisito caracterizador da própria

“

O crime comum
e o crime de
responsabilidade
são figuras
jurídicas que
exprimem
conceitos
inconfundíveis.
O crime comum
é um aspecto da
ilicitude penal.
O crime de
responsabilidade
refere-se à
ilicitude políticoadministrativa.

”

legitimidade ativa “ad causam” das
entidades de classe e das confederações
sindicais para o processo de controle
abstrato de constitucionalidade (ADI
138-MC/RJ, Rel. Min. SYDINEY
SANCHES - ADI 396/MC/DF, Rel. Min.
PAULO BROSSARD - ADI 1.037- MC/
SC, Rel. Min. MOREIRA ALVES - ADI
1.096-MC/RS, Rel. Min. CELSO DE
MELLO - ADI 1.159-MC/AP, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO – ADI 1.414-MC/
RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)
–, firmou orientação no sentido de
atribuir, à ATRICON, qualidade
para agir em sede jurisdicionada
concentrada, sempre que o conteúdo
normativo da regra estatal impugnada

suscitar, como na espécie, discussão
sobre questões concernentes às
prerrogativas institucionais, direitos e
interesses dos membros dos Tribunais
e dos Conselhos de Contas.
Assiste razão, portanto à ATRICON;
quando sustenta dispor de legitimação
para agir, perante o Supremo Tribunal
Federal, em sede de fiscalização
abstrata de constitucionalidade, e,
ainda, quando afirma registrar-se,
na espécie, a presença do vínculo de
pertinência temática (fls. 04 / 06):
“Destarte, induvidoso que
a ATRICON é uma entidade
de classe de âmbito nacional,
detendo legitimidade para
instaurar o controle concentrado
de constitucionalidade de leis,
obviamente atendido o requisito
da pertinência temática.
E, no que tange à pertinência
temática, tampouco resta alguma
dúvida quanto à motivação de sua
presença no caso em tela, porquanto
os dispositivos maculados de
inconstitucionalidade, contra os
quais a ATRICON ora se insurge,
dizem respeito à aventada
instauração e aplicação, por
iniciativa da Assembléia Legislativa,
do Estado do Rio de Janeiro, de ‘
processo e sanção’, por crimes de
responsabilidade supostamente
praticados por membros do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, a serem julgados pelos
próprios Deputados Estaduais, em
frontal e inequívoca dissonância
com o que a respeito estabelecem os
arts. 22, I, 73, § 3º, 75, 85, p. único,
95, inciso I, 96, inciso I, e 105, I, ‘a’,
além do princípio da separação de
poderes, todos consagrados no texto
da Constituição da República.
Ou seja, a discussão ora
proposta está intimamente
relacionada à finalidade
institucional da ATRICON,
assim delineada no art. 2º do
seu Estatuto, no que concerne
à defesa das prerrogativas e
competências atribuídas pelo
texto da Lei Maior aos Ministros
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e Conselheiros dos Tribunais de
Contas da União, dos Estadosmembros, do Distrito Federal e dos
Municípios (estes, onde houver),
defesa esta, se necessário, a ser
exercida judicialmente.
O fato é que a nova redação do
art. 128, §§ 5º e 6º, da Constituição
fluminense interfere, diretamente,
com as mencionadas prerrogativas
e garantias constitucionais, ao
instituir um procedimento para
a apuração e o julgamento de
Conselheiros da Corte de Controle
estadual, por supostos ‘crimes de
responsabilidade’, pela Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, cominando-lhes como
‘pena’ (a ser decretada pelos
Senhores Deputados Estaduais) a
‘perda do cargo’.
Ta l p r o c e d i m e n t o , a
par de infringir as normas da
Constituição da República que
atribuem competência para tal
processamento e julgamento ao
E. Superior Tribunal de Justiça
e definem que a competência
legislativa para definir o que sejam
os ‘crimes de responsabilidade’
incumbe privativamente à União,
tem o nítido objetivo de empanar
a autonomia e independência dos
membros do Tribunal de Contas
no exercício de seus misteres,
colocando-os, por vias espúrias, em
autêntica posição de subalternidade
perante os seus órgãos fiscalizados.
Transparece nítida, pois, a
pertinência temática, de vez
que a Emenda Constitucional em
questão atina com as prerrogativas
e garantias dos membros dos
Tribunais de Contas.” (grifei)
Tenho para mim, desse modo, que
a ATRICON possui legitimidade ativa
“ad causam” para promover a presente
ação direta de inconstitucionalidade.
Passo, em consequência, a apreciar
o pedido de suspensão cautelar de
eficácia da Emenda Constitucional nº
40/2009, promulgada pela Augusta
Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.
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A questão pertinente à definição
da natureza jurídica dos denominados
“crimes de responsabilidade” (conceito
a que se subsumiriam as infrações
político-administrativas) tem suscitado
intensa discussão de ordem teórica,
com consequente repercussão no
âmbito jurisprudencial, notadamente
no que concerne ao reconhecimento
da pessoa política competente no
plano legislativo, para tipificá-los e
para disciplinar a respectiva ordem
ritual de seu processo e julgamento.
Não desconheço, por isso mesmo,
que se registra, na matéria em
exame, como venho de referir, amplo
dissídio doutrinário em torno da
qualificação jurídica do “crime de
responsabilidade” e do processo à
que dá origem, pois, para uns, o
“impeachment” constitui processo
eminentemente político, enquanto que,
para outros, ele representa processo
de índole criminal (como sucedeu
sob a legislação imperial brasileira
– Lei de 15/10/1827), havendo, ainda,
os que nele identificam a existência
de um processo de natureza mista,
consoante revela o magistério
de eminentes autores (PAULO
BROSSARD DE SOUZA PINTO, “O
Impeachment”, p. 76 / 88, 3ª ed.,
1992, Saraiva; PINTO FERREIRA,
“Comentários à Constituição
Brasileira”, vol. 3 / 596-600, 1992,
Saraiva; MANOEL GONÇALVES
FERREIRA FILHO, “Comentários à
constituição Brasileira de 1988”, vol.
1 / 453, 3ª ed., 2000, Saraiva; JOSÉ
AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito
Constitucional Positivo”, p. 550 /
552, 32ª ed., 2009, Malheiros; JOSÉ
CRETELLA JÚNIOR, “Comentários
à Constituição de 1988”, vol.V /
2.931 - 2.947, 2ª ed., 1992, Forense
Universitária; PONTES DE MIRANDA,
“Comentários à Constituição de 1967
com a Emenda nº 1 de 1969”, tomo
III / 351-361, 3º ed., 1987, Forense;
MICHEL TEMER, “Elementos de
Direito Constitucional”, p. 167 / 171,
22ª ed., 2007, RT; JOSÉ FREDERICO
MARQUES, “Elementos de Direito
Processual Penal”, vol. III / 443-450,
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itens n. 864 / 868, 2ª ed., 2003, revista
e atualizada por Eduardo Reale
Ferrari, Forense; JOÃO BARBALHO,
“Constituição Federal Brasileira Comentários”, p. 133, 2ª ed., 1924;
CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA
DOS SANTOS, “Comentários à
Constituição Brasileira de 1891”,
p. 542/543, Coleção História
Constitucional Brasileira, 205, Senado;
AURELINO LEAL, “Teoria e Prática da
Constituição Federal Brasileira”, p.
480, Primeira Parte, 1925; GUILHERME
PEÑA DE MORAES, “Curso de Direito
Constitucional”, p. 413/415, item n.
2.1.3.2.2.1, 2ª Ed. 2009, Impetus).
Parte expressiva da doutrina, ao
examinar a natureza jurídica do
crime de responsabilidade, situa-o no
plano político-constitucional (PAULO
BROSSARD, “O Impeachment”, p.
83, item n. 56, 3ª ed., 1992, Saraiva;
THEMISTOCLES BRANDÃO
CAVALCANTI, “A Constituição
Federal Comentada”, vol. II / 274279, 3ª ed., 1956, Konfino; CASTRO
NUNES, “Teoria e Prática do Poder
Judiciário” vol. 1 / 40-41, item n. 2,
1943, Forense; GILMAR FERREIRA
MENDES, INOCÊNCIO MARTIRES
C O E L H O e PAU L O G U S TAVO
GONET BRANCO, “Curso de Direito
Constitucional”, p. 460/ 461, item 24.3.
2, 4ª Ed., 2008, Saraiva; DIRLEY DA
CUNHA JÚNIOR, “Curso de Direito
Constitucional”, p. 935/ 939, item n.
3.6, 2ª Ed., 2008, JusPodivm; SYLVIO
MOTTA e GUSTAVO BARCHET, “Curso
de Direito Constitucional”, p. 721 / 723,
item n. 8.4, 2007, Elsevier, v.g. ).
Há alguns autores, no entanto,
como AURELINO LEAL (“Teoria
e Prática da Constituição Federal
Brasileira”, Primeira Parte, p. 480,
1925), que qualificam o crime de
responsabilidade como instituto de
direito criminal.
Por entender que a natureza
jurídica do “crime de responsabilidade”
permite situá-lo no plano estritamente
político-constitucional, revestido de
caráter evidentemente extrapenal, não
posso deixar de atribuir, a essa figura,
a qualificação de ilícito político-

administrativo, desvestida, em
consequência, de conotação criminal,
o que me autoriza concluir, tal como
o fiz em voto vencido (Pet. 1.954 /
DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)
- dissentindo, então, da orientação
jurisprudencial prevalecente nesta
Suprema Corte (RTJ 166 / 147,
Rel. Min. NELSON JOBIM - RTJ
168 / 729, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE - RTJ 176 / 199, Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI, v.g ) - , que o
impropriamente denominado “crime de
responsabilidade” não traduz instituto
de direito penal, viabilizando-se,
por isso mesmo, a possibilidade de
o Estado-membro exercer, nessa
matéria, fundado em sua autonomia
institucional, competência legislativa
para definir, mediante cláusula de
tipificação, os denominados crimes
de responsabilidade, que nada mais
são (excluídos, no entanto, os delitos
funcionais ) do que ilícitos ou infrações
de índole político-administrativa.
Registro, neste ponto por todos,
no sentido que ora venho de expor
(embora não desconheça trata-se
de posição minoritária nesta Corte),
o magistério do iminente Ministro
PAULO BRASSARD (“ o Impeachment
”, P. 90/91, item n. 64, 3ª ed. 1992,
Saraiva), que reconhece a competência
legislativa do Estado-membro (e
também, a do Município) para legislar
sobre os crimes de responsabilidade,
cuja natureza jurídica – por mostra-se
desvestida de caráter pela – autoriza
qualificá-los como típicas infrações
politíco-administrativas:
“Com efeito, sob a Constituição
de 24 de fevereiro, embora
competisse à União, como agora,
legislar privativamente sobre direito
penal, ela nunca definiu crimes de
responsabilidade de autoridades
locais – do Estado ou do município
– e livre e validamente, fizeramno os Estados-Membros, com
chancela dos poderes federais.
Tal sucede na Argentina. Lá,
a despeito de competir sobre direito
criminal, às Províncias jamais
se negou a competência para

“

São da
competência
legislativa da
união a definição
dos crimes de
responsabilidade
eo
estabelecimento
das respectivas
normas de
processo e
julgamento
(Súmula 722).

”

regular o juicio político e aplicá-lo
conforme as disposições do direito
estadual.
De resto, os mais autorizados
jurisconsultos, penalistas
inclusive, nunca puseram em
dúvida a competência estadual
a respeito. De Ruy Barbosa a João
Barbalho, de José Higino a Galdino
Siqueira, de Clóvis Bevilacqua a
Pedro Lessa, de Epitácio Pessoa a
Amaro Cavalcanti, de Afrânio de
melo Franco a Prudente de Morares
Filho, de Carlos Maximiliano
a Viveiros de castro, de Afonso

Celso a Laudelino Freire, de Pisa e
Almeida a Enéas Galvão, de Lúcio
de Mendonça a Oliveira Ribeiro, em
quase-unanimidade, dissertando
ou decidindo, todos prestigiaram,
direta ou indiretamente, explícita
ou implicitamente, as práticas
vigentes nesse sentido.” ( grifei)
Essa visão do tema assenta-se
no reconhecimento de que se revela
imprópria a locução constitucional
“crimes de responsabilidade”, que
compreende, na realidade, infrações
de caráter político-administrativo,
em oposição à expressão (igualmente
inscrita no texto da Constituição)
“crimes comuns”.
Com efeito, o crime comum e o
crime de responsabilidade são figuras
jurídicas que exprimem conceitos
inconfundíveis. O crime comum
é um aspecto da ilicitude penal. O
crime de responsabilidade refere-se
à ilicitude político-administrativa.
O legislador constituinte utilizou a
expressão crime comum, significando
ilícito penal, em oposição a crime
de responsabilidade, significando
infração político-administrativa.
Nesse sentindo, a correta
observação de ADILSON ABREU
DALLARI (“Crime de Responsabilidade
do Prefeito”, in “Revista do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo”,
vol. 72 / 146-148):
“Portanto não pode haver
dúvida. Uma coisa é infração
penal, comum, disciplinada pela
legislação penal. O Código Penal
está em vigor, cuidando dos crimes
contra a administração pública,
que podem ser cometidos inclusive
por Prefeitos. O Prefeito pode
perfeitamente ser julgado, pelo
Tribunal de Justiça, no caso
de cometer peculato, emprego
irregular de verbas públicas,
concessão, prevaricação, tudo isso
não é crime de responsabilidade;
tudo isso é crime comum que o
Prefeito pode cometer e ser julgado
pelo Poder Judiciário.
Ao lado disso, existe o crime
de responsabilidade, que é uma
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infração político-administrativa
(...).
.......................................................
Na sistemática constitucional,
(...) fica claro que crime de
responsabilidade não é infração
penal, mas infração políticoadministrativa (...). (grifei)
Essa mesma compreensão
quanto à impropriedade da
expressão constitucional “crimes
de responsabilidade” traduz-se
na lição do emitente Professor e
Desembargador JOSÉ FREDERICO
MARQUES (“Elementos do Direito
Processual Penal”, vol. III / 444 -445,
item n. 864, 2ª ed. / 2ª tir., 2003,
Millennium):
“No Direito Constitucional pátrio,
o ‘crime de responsabilidade’ opõe-se
ao ‘crime comum’ e significa ‘a
violação de um dever do cargo, de um
dever de função’, como o dizia JOSÉ
HIGINO. Mas a ‘sanctio júris’ contra
essa infração não consiste em ‘pena
criminal’, pois que seu julgamento e os
efeitos jurídicos deste advindos são de
outra espécie e moldam-se pela forma
do instituto do ‘impeachment’.
.............................................................
Não nos aparece que o ‘crime de
responsabilidade’ de que promana o
‘impeachment’ possa ser conceituado
como ‘ilícito penal’. Se a sanção que se
contém na regra secundária pertinente
ao ‘crime de responsabilidade’ não tem
natureza penal, mas tão-só o caráter
de ‘sanctio júris’ política, tal crime se
apresenta como ‘ilícito político’ e nada
mais.” (grifei)
Não obstante essa minha pessoal
convicção sobre o tema, devo ressaltar
que diverso é o entendimento
consagrado na jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal
Federal (Pet 85 / DF, Rel. Min.
MOREIRA ALVES - Pet 1.104 – AgR –
ED / DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES
- Pet 1.954 / DF, Rel. Min. MAURÍCIO
CORRÊA, v.g.), que tem reconhecido
que os crimes de responsabilidade
refogem à competência dos Estados –
membros, incluindo-se, ao contrário,
na esfera das atribuições legislativas
da União Federal:
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“Liminar Constituição do
Estado de Santa Catarina e
Regimento Interno da Assembléia
do Estado.
Impeachment: (a)
Competência para julgar; (b)
Regras de procedimento.
A definição de crimes
de responsabilidade e a
regulamentação do processo e do
julgamento são de competência
da União ( Constituição Federal,
art. 85, parágrafo único, e 22,
I ). Vigência da Lei nº 1079/50
e aplicado de seus dispositivos,
recepcionados com modificações
decorrentes da Constituição
Federal.
Liminar deferida, em parte, por
unanimidade.”
( RTJ 166 / 147, Rel. Min.
NELSON JOBIM - grifei )
“Crime de responsabilidade:
definição: reserva de lei.
Entenda-se que a definição de
crimes de responsabilidade, imputáveis
embora a autoridades estaduais,
é matéria de Direito Penal, da
competência privativa da União - como
tem prevalecido no Tribunal (...).”
(RTJ 168 / 729 , Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE - grifei)
“Inscreve-se na competência
legislativa da União a definição
dos crimes de responsabilidade e a
disciplina do respectivo processo e
julgamento.
Precedentes do Supremo Tribunal:
ADIMC 1.620, ADIMC 2.060 e ADIMC
2.235.”
(RTJ 176 / 199, Rel. Min. OCTAVIO
GALLOTTI - grifei )
“(…) 4. São de competência da
União a definição jurídica de crime de
responsabilidade e a regulamentação
dos respectivos processo e julgamento.
Precedente.
Pedido de liminar deferido.”
( ADI 2.050 – MC / RO ), Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA - grifei)
Cumpre registrar, ainda, por
necessário, no que se refere à
competência para legislar sobre
crimes de responsabilidade, que o
Supremo Tribunal Federal aprovou,
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na Sessão Plenária de 26/11/2003, o
enunciado da Súmula 722 / STF, que
assim dispõe:
“São da competência
legislativa da União a definição
dos crimes de responsabilidade e
o estabelecimento das respectivas
normas de processo e julgamento.”
(grifei)
A orientação consolidada na
Súmula 722 / STF, hoje prevalecente
na jurisprudência desta Suprema
Corte, conduz ao reconhecimento de
que não assiste, ao Estado-membro,
mediante regramento normativo
próprio, competência para definir
tanto os crimes de responsabilidade
(ainda que sob a denominação de
infrações administrativas ou políticoadministrativas ) quanto o respectivo
procedimento ritual:
“DIREITO CONSTITUCIONAL
E PENAL.
A Ç Ã O D I R E TA D E
INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 3º DO ART. 136-A DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
DE RONDÔNIA, INTRODUZIDO
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 21, DE 23.08.2001, E QUE
DEFINE, COMO CRIME DE
RESPONSABILIDADE DO
GOVERNADOR DO ESTADO,
À NÃO EXECUÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
DECORRENTE DE EMENDAS
PARLAMENTARES”.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 22, INCISO I, E
85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisdicionada do S.T.F. é
firme no sentido de que compete
à União legislar sobre crime de
responsabilidade (art. 22, I, e art.
85, parágrafo único, da C.F. ).
2. No caso, a norma impugnada
violou tais dispositivos.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente.
4. Plenário. Decisão
unânime.”
(ADI 2.592 / RO, Rel. Min.
SYDNEY SANCHES - grifei)

“Inscrevem-se, nas competências
legislativa da União, a definição
dos crimes de responsabilidade e a
disciplina do respectivo processo e
julgamento.
Precedentes do Supremo Tribunal:
ADIMC 1.620, ADIMC 2.060 E ADIMC
2.235.”
(ADI 2.220 – MC / SP , Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI - grifei)
“ A Ç Ã O D I R E TA D E
INCONSTITUTCIONALIDADE.
LEI 657 / 1996 DO ESTADO DE
RONDÔNIA, ARTS. 1º; 2º; 3º;
4º; 5º; 6º, CAPUT E PARÁGRAFO
ÚNICO; 7º; 8º; 25; 26; 27; 28,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO;
29; 30 E 46. COMPETÊCNIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA
DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE.
Aplicação da Súmula 722.
Ação julgada procedente.”
(ADI 1.879 / RO, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA - grifei)
“(...)
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE.
DEFINIÇÃO JURÍDICA DO
DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO
PROCESSO E DO JULGAMENTO:
COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
....................................................
.........
4. São de competência da
União a definição jurídica de
crime de responsabilidade e a
regulamentação dos respectivos
processo e julgamento.
Precedente.
Pedido de liminar deferido.”
(ADI 2.050 – MC / RO, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA - grifei)
“Liminar. Constituição do
Estado de Santa Catarina e
Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado.
Impeachment: (a)
Competência para julgar; (b)
Regras de procedimento.
A definição de crimes
de responsabilidade e a
regulamentação do processo e do
julgamento são de competência
da União (Constituição Federal,
art. 85, parágrafo único, e 22,

I). Vigência da Lei nº 1079 / 50
e aplicação de seus dispositivos,
recepcionados com modificações
decorrentes da Constituição
Federal.
Liminar deferida, em parte,
por unanimidade.”
(ADI 1.628 – MC / SC, Rel. Min.
NELSON JOBIM - grifei)
“ A Ç Ã O D I R E TA D E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO
162 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA Nº 31, DE 30.12.97.
V I O L A Ç Ã O D O S A RT S .
22, I; E 84, II, DA CARTA DA
REPÚBLICA.
Já segundo, tipificando novo
crime de responsabilidade,
invade competência legislativa
privativa da União, nos termos
do inciso I do art. 22 da referida
Carta. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
Procedência da ação.”
(ADI 1.091 /MG, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO - grifei )
Cabe assinalar que têm sido
reiteradas as condições proferidas por
esta Suprema Corte, cujo magistério
jurisprudencial se orienta – considerados
os precedentes mencionados – no
sentido da impossibilidade de outros
entes políticos, que não a União,
editarem normas definidoras de crimes
de responsabilidade, ainda que sob
a designação formal de infrações
político-administrativas ou infrações
administrativas:
“ A Ç Ã O D I R E TA D E
INCONSTITUCIONALIDADE
- AUTONOMIA DO ESTADOMEMBRO - A CONSTITUIÇÃO
D O E S TA D O - M E M B R O
COMO EXPRESSÃO DE
UMA ORDEM NORMATIVA
AUTÔNOMA – LIMITAÇÕES
AO PODER CONSTITUINTE
DECORRENTE (...) - PRSCRIÇÃO
NORMATIVA EMANADA DO
LEGISL ADOR CONSTITUINTE
E S TA D UA L – FA LTA D E
COMPETÊNCIA DO ESTADO–

MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE
CRIMES DE RESPONSABILIDADE
(...).
........................................................
.........
INFRAÇÕES POLÍTICO A D M I N I S T R AT I VA S :
INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DO ESTADO-MEMBRO.
- O Estado-membro não dispõe
de competência para instituir,
mesmo em sua própria Constituição,
cláusulas tipificadoras de ilícitos
político-administrativos (...).”
(RTJ 198/ 452 – 454 , 452, Rel. Min.
CELSO DE MELLO )
“I - Crime de responsabilidade:
tipificação: competência
legislativa da União mediante lei
ordinária: inconstitucionalidade
de sua definição em constituição
estadual.
1 - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (malgrado a
reserva pessoal do relator) está
sedimentada no sentido de que
é da competência legislativa
exclusiva da União a definição
de crimes de responsabilidade
de quaisquer agentes políticos,
incluídos os dos Estados e
Municípios.”
( A D I 1 3 2 / R O , Re l . M i n .
SEPÚLVEDA PERTENCE - grifei)
“Segundo a orientação
do Supremo Tribunal, é da
competência legislativa da
União a definição dos crimes de
responsabilidade bem como a
disciplina do respectivo processo
e julgamento (cfr. ADIMC 1268,
DJ 26-9-97; ADIMC 2050, DJ
1-10-99).
Relevância jurídica também da
arguição de inconstitucionalidade
de Decreto-legislativo editado para
tornar insubsistente norma de lei
formal (ADIMC 1254, DJ de 17-32000).”
(ADI 2.235 – MC / AP, Rel. Min.
OCTAVIO GALLOTTI - grifei)
Essa diretriz jurisprudencial apóiase no magistério de autores - como
PONTES DE MIRANDA (“Comentários
à Constituição de 1967, com a Emenda
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nº 1, de 1969”, tomo III / 355, 3º ed.,
1987, Forense), MARCELO CAETANO
(“Direito Constitucional”, vol. II / 547
– 552, item nº 179, 2º ed., revista e
atualizada por Flávio Bauer Novelli,
1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO
(“Direito Constitucional Estadual”, p.
191, item nº 101, 1980, Forense) - que
reconhecem, unicamente, na matéria
ora em análise, a competência legislativa,
da União Federal, advertindo que a
regulação do tema pelo Estado-membro,
traduz usurpação das atribuições que
a Constituição da República outorgou,
com exclusividade, à própria União
Federal.
O que me parece incontroverso,
no entanto, a partir da edição, da
Súmula 722 /STF, é que resultou
superada, agora, prestigiosa corrente
doutrinária (PAULO DE SOUZA
PINTO, “O Impeachment”, p. 88
/ 112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ
AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito
Constitucional Positivo”, p. 629 / 630,
32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES
MEIRELLES, “Direito Municipal
Brasileiro”, p. 805, 16ª ed., item nº
4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a
possibilidade de os Estados-membros
ou os Municípios definirem, eles
próprios, os modelos tipificadores dos
impropriamente denominados crimes
de responsabilidade.
É por essa razão - considerada
a jurisprudência hoje prevalecente
nesta Suprema Corte - que a ATRICON
sustenta a inconstitucionalidade da
EC estadual nº 40/2009 ora impugnada
(fls. 16 / 18):
“(...) identificando-se, como
de fato se tem por identificado, que
o objeto da Emenda em apreço é
a regulamentação do processo
e julgamento de infrações” de
responsabilidade”, forçoso fica
concluir que falta, ao Estado,
competência legislativa para criálas e disciplinar seu julgamento,
“ex vi” do disposto no art. 22, I, e 85
da Constituição da República.
Por sua vez, pouco importa que
se tenham atribuído às infrações
em questão natureza meramente
“administrativa”, porquanto o
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que as define como tal, ou “de
responsabilidade”, não é a
vontade do legislador, e, sim, a
sua aderência à natureza do cargo
e da sanção. Daí que, vinculandose à conduta do Conselheiro no
exercício das suas funções, as
infrações tipificadas, em tese,
na Emenda em apreço, deixam
entrever que consubstanciam
verdadeiras infrações políticas,
distanciando-se, e muito, do
caráter tipicamente funcional dos
ilícitos administrativos.
Destarte, na hipótese em exame,
falta, ao Estado, por sua Assembléia
Legislativa, competência para
legislar acerca da matéria,
“tipificando” ao seu talante atos
infracionais em relação aos quais
a sanção correlata é a perda do
cargo e estabelecendo as normas
procedimentais respectivas.
Além, do mais, fosse possível
(“ad argumentandum tantum”)
conferir às infrações acima
referidas caráter estritamente
“administrativo”, conforme
enunciado na Emenda sob comento,
então o vício que a inquina seria
outro, mas igualmente idôneo para
fulminar a sua validade por isso
que, como é curial, o Tribunal de
Contas não compõe a estrutura
o rg â n i c o - a d m i n i s t r a t i v a d a
Assembléia Legislativa, ao revés,
justapondo-se a ela, cada qual
no exercício das usas atribuições
e competências moldadas pelo
texto constitucional (o que impõe
a cada um deles a mais estrita
observância das prerrogativas e
poderes conferidos ao outro).
Assim sendo, nada há que
autorize a iniciativa de emenda
constitucional atinente ao
julgamento de possíveis infrações
“administrativas” cometidas
por Conselheiros do Tribunal de
Contas pelos membros do Poder
Legislativo. Até porque, caso (“ad
augumentandum”, repita-se) tais
infrações revestissem a propalada
natureza “administrativa”, só
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deteria poderes, para “julgá-las”,
quem “administrativamente”,
ocupasse escalão hierárquico
superior, DENTRO DE UMA
MESMA ÓRBITA FUNCIONAL, o
que evidentemente não sucede
no concernente a ambos os órgãos
em apreço.
Tenha-se presente, por ser
importante e expressar consonância
com os princípios e a ordem
jurídica que se quer preservar,
que a Constituição do Estado do
Rio de Janeiro dispõe no parágrafo
4º do seu artigo 128 que “ Os
Conselheiros, nos casos de crime
comuns e nos de responsabilidade,
serão processados e julgados,
originariamente, pelo Superior
Tribunal de Justiça”. (grifei)
Daí a observação feita pelo
eminente Advogado - Geral da União,
no ponto em que destaca, a esse
respeito, a orientação jurisprudencial
desta Corte, consolidada na Súmula
722 / STF (fls. 127 / 130):
“(...) a tipificação dos crimes
de responsabilidade, bem assim o
estabelecimento das respectivas
normas de processo e julgamento, são
de competência privativa da União,
nos termos da pacífica jurisprudência
desse Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada nos seguintes
precedentes:
‘SÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO A
DEFINIÇÃO DOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE E O
E S TA B E L E C I M E N T O DA S
R E S P E C T I VA S N O R M A S D E
PROCESSO E JULGAMENTO.”
(Súmula 722);
“A expressão “e julgar”, que
consta do inciso XX do artigo
40, e o inciso II do § 1º do artigo
73 da Constituição catarinense
consubstanciam normas
processuais a serem observadas
no julgamento da prática de crimes
de responsabilidade. Matéria cuja
competência legislativa é da União.
Precedentes. Lei federal nº 1.079/50,
que disciplina o processamento
dos crimes de responsabilidade.

“

Os Conselheiros
dos Tribunais de Contas
estaduais podem
ser processados e
julgados por crime
de responsabilidade,
ou, no dizer de alguns
doutrinadores, ‘por
infrações de natureza
político-administrativa.

”

Recebimento, pela Constituição
vigente, do disposto no artigo
78, que atribui a um Tribunal
Especial a competência para
julgar o Governador. Precedentes.
Inconstitucionalidade formal
dos preceitos que dispões sobre
processo e julgamento dos crimes
de responsabilidade, matéria
de competência legislativa da
União.”
(ADI. 1.628, Rel. Min. Eros
Grau, Pleno, DJ de 24-11-06). [...];
Segundo a orientação
do Supremo Tribunal, é da
competência legislativa da
União a definição dos crimes de
responsabilidade bem como a
disciplina do respectivo processo e
julgamento (crf. ADI 1.628 – MC,
DJ 26-9-97; ADI 2.050- MC, DJ de
1º-10-99).
(ADI 2.235 – MC, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJ 7-5-04). [...];

“Entenda-se que a definição
de crimes de responsabilidade,
imputáveis embora a autoridades
estaduais, é matéria de Direito
Penal, da competência privativa
da União - como tem prevalecido
no Tribunal (...).”
(ADI 834, Rel. Min. Min.
Sepúlveda Pertence, julgamento
em 18-2-99, DJ de 9- 4- 99). [...].
A propósito , existe a Lei
Federal nº 1.079, de 1950, com
a redação conferida pela Lei nº
10.028, de 19 de outubro de 2000,
que dispõe sobre os denominados
crimes de responsabilidade
praticados pelos agentes políticos.
Esse diploma legal, conforme
orientação dessa Corte Suprema,
fora recepcionado pela nova Ordem
Constitucional e cuida dos crimes
de responsabilidade do Presidente
da República (art. 4º); de Ministros
de Estados (art. 13); dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal (art. 39);

Presidentes de Tribunais Superiores
ou não, que exercem cargo de
direção ou equivalentes, no que diz
respeito aos aspectos orçamentários
(art. 39-A); do Procurador-Geral da
República (art. 40); do AdvogadoGeral da União (art. 40-A, parágrafo
único, I), DOS Procuradores-Gerais
de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, dos Procuradores-Gerais
dos Estados e do Distrito Federal, dos
membros do Ministério Público da
União e dos Estados e dos Estados,
da Advocacia-Geral da União, das
Procuradorias dos Estados e do
Distrito Federal, quando no exercício
de funções de chefia das unidades
regionais ou locais das respectivas
instituições (art. 40-A, parágrafo
único, II) e dos Governadores dos
Estados e seus Secretários(art. 74).
Há, também no âmbito da
legislação federal, o Decreto-lei
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967,
alterado pela Lei nº 10.028, de
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2000, que cuida dos crimes de
responsabilidade dos Prefeitos e
Vereadores e pela Lei nº 7.106, de
28 de junho de 1983, a qual trata
dos crimes de responsabilidades dos
Governadores do Distrito Federal e
dos Territórios Federais e seus
Secretários; tudo a demonstrar a
competência da União para legislar
sobre a matéria.
Dessa maneira, conclui-se
que o ato normativo hostilizado
ofende o art. 22, inciso I, da
Constituição Federal, ao dispor
sobre a matéria penal, bem como
o art. 105, inciso I, “a”, da referida
Carta, porquanto atribui ao Poder
Legislativo estadual a competência
para julgar os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.
Por conseguinte, encontra-se
presente, também, o “fumus boni
iuris”, necessário à concessão da
liminar”. (grifei)
Também o eminente ProcuradorGeral da República põe em destaque
esse aspecto, ressaltando que, no
tema disciplinado na EC nº 40/2009,
promulgada pela Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
esta Suprema Corte tem reconhecido
a competência exclusiva da União
Federal (fls. 184 / 185):
“ 17. Os dispositivos da
Constituição do Estado do Rio de
Janeiro parecem, num exame
preliminar, ofender a competência
da União para dispor sobre
direito penal, bem como vulnerar
a competência assegurada ao
Superior Tribunal de Justiça para
processar e julgar os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados nos
crimes de responsabilidade ( art.
105, I, “a”, CF).
......................................................
21. A despeito de utilizar
a nomenclatura “infrações
administrativas”, o que se observa
é que os dispositivos elencam
condutas que se enquadram
de forma perfeita, no conceito
de crimes de responsabilidade,
donde decorre certa a violação
66

à competência constitucionalmente
atribuída à União para dispor
sobre Direito Penal.
24. Evidentemente,
portanto, estar caracterizada
a plausibilidade jurídica do
pedido, tanto porque a norma da
Constituição Estadual ofende o art.
22, I, da Constituição Federal, haja
vista tratar de tema afeto ao Direito
Penal (...).” (grifei)
O Estado-membro, portanto,
considerada a jurisprudência
predominante nesta Suprema Corte,
não dispõe de competência para
estabelecer normas definidoras de crime
de responsabilidade (ainda que sob a
designação de infrações administrativas
ou político-administrativas), bem
assim para disciplinar o respectivo
procedimento ritual.
Mesmo que se reconhecesse, no
entanto, a competência estadual para
tipificar crimes de responsabilidade,
para efeito de decretação da
perda de cargo de Conselheiro de
Tribunal de Contas do Estado, por
deliberação da Assembléia Legislativa
lo c a l, ai nd a assi m a E me nda
Constitucional estadual nº 40/2009
ora em exame pareceria incidir
em outra inconstitucionalidade,
pois - como sustenta a ATRICON
(fls.18) - o diploma normativo em
questão provocaria usurpação da
competência originária do Superior
Tribunal de Justiça, a quem se atribui,
constitucionalmente, o poder de
processar e julgar os membros dos
Tribunais de Contas estaduais não só
nos “crimes comuns”, mas também,
nos “crimes de responsabilidade”,
abrangentes, segundo entendimento
jurisprudencial desta Corte das
infrações político-administratvivas
(CF, art. 105, I, “a”).
Orienta-se, nesse sentido, o
magistério, sempre valioso, de JOSÉ
AFONSO DA SILVA (“Comentário
Contextual à Constituição”, p.
567, itens nºs. 2 e 3, 6ª ed., 2009,
Malheiros):
“2. GENERALIDADE SOBRE
A COMPETÊNCIA DO STJ. A
competência do STJ está distribuída
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em três áreas: (a) competência
“originária” para processar e julgar
as questões relacionadas no inciso I
do art. 105 (... ).
3.
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. É de sua
“competência originária processar
e julgar” (...), nos “crimes comuns”
e “de responsabilidade”, os
desembargadores dos Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, os membros dos Tribunais
de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, os dos TRFs, dos TREs e dos
TRTs , os membros dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios
e os do Ministério Público da União
que oficiem perante tribunais (...).”
(grifei)
Correta, portanto, a advertência do
eminente Advogado-Geral da União,
que, ao manifestar-se pela “concessão
da medida cautelar postulada” (fl.s.
130), põe em destaque esse específico
aspecto da controvérsia (fls. 125 / 131):
“Há que se ressaltar, ainda,
que o art.105 da Constituição
Federal, igualmente, deixa
evidente que os Conselheiros
dos Tribunais de Contas são
agentes políticos, na medida
em que insere tais autoridades
entre os sujeitos ativos dos crimes
de responsabilidade sujeitos
ao julgamento originário pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Prevê o dispositivo em questão:
Dessa forma, os Conselheiros
dos Tribunais de Contas estaduais
podem ser processados e julgados
por crime de responsabilidade, ou,
no dizer de alguns doutrinadores,
‘por infrações de natureza
político-administrativa’. Tal
enquadramento substitui a
responsabilidade meramente
administrativa, que é aplicável
aos agentes públicos comuns.
Dessa maneira, conclui-se que
o ato normativo hostilizado ofende
o art. 22, inciso I da Constituição
Federal, ao dispor sobre matéria
penal, bem como o art. 105, inciso
I, “a”, da referida Carta, porquanto
atribui, ao Poder Legislativo

estadual, a competência para
julgar os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de
Janeiro.” (grifei)
Cabe assinalar, ainda que, mesmo
que não incidisse, na espécie, a
competência originária do Superior
Tribunal de Justiça, ainda assim
pareceria haver, em referida emenda à
Constituição estadual, uma outra eiva
de inconstitucionalidade.
É que o Conselheiro do Tribunal
de Contas dispõe, como garantia de
ordem subjetiva destinada a protegerlhe a independência funcional, da
prerrogativa jurídico-constitucional
da vitaliciedade (CF, art. 73, § 3º, c/c
o art. 75).
Todos sabemos que essa garantia
estende, em favor dos magistrados,
representantes do Ministério
Público e membros dos Tribunais
de Contas, significativa proteção
contra a demissão funcional, somente
permitindo a decretação de perda do
cargo mediante decisão judicial.
Isso significa que os Conselheiros
dos Tribunais de Contas, cujas
prerrogativas são equiparadas às
dos Desembargadores dos Tribunais
de Justiça, possuem a garantia de
indemissibilidade, que só deixa
de prevalecer em face de decisão
emanada do Poder Judiciário, não,
porém, de decisão proferida pelas
Casas legislativas
Esse entendimento - que tem
apoio em autorizado magistério
doutrinário (CELSO ANTÕNIO
BANDEIRA DE MELLO, “Curso de
Direto Administrativo”, p. 933 / 934,
item nº 17, 26º ed., 2009, Malheiros;
THEMISTOCLES BRANDÃO
CAVALCANTI, “A Constituição
Federal Comentada”, vol. II / 191 –
192, 3º ed., 1956, Konfino, v.g.) - foi
exposto pelo eminente AdvogadoGeral da União, em passagem de sua
manifestação (fls. 124 / 125):
“(...) Saliente-se, também, que
o § 3º do art. 73 da Constituição
da República, de observância
obrigatória na estruturação dos
Tribunais de Contas estaduais,
por força do art. 75 da mesma

Carta política, lhes confere as
mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e
vantagens dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado.
Isso demonstra que os
membros dos Tribunais de Contas
dos Estados não são agentes
públicos comuns, mas verdadeiros
agentes políticos que gozam de
independência, nas matérias de sua
competência, pois equiparados aos
desembargadores, principalmente
no que concerne às garantias a
estes asseguradas, entre elas a
da vitaliciedade que impede a
perda de cargo, por parte dos
Conselheiros de Contas, a não
ser mediante sentença judicial
transitado em julgado.” (grifei)
J O R G E U L I S S E S J A C O BY
FERNANDES, em obra sobre os
Tribunais de Contas (“Tribunais
de Contas do Brasil - Jurisdição e
Competência”, p. 717 / 719, item nº
6.1.1, 2º ed. / 1ª reimpressão, 2008,
Fórum), ao referir-se às prerrogativas
constitucionais de seus membros, tanto
no âmbito da União (ministros) quanto
no dos Estados (Conselheiros), também
enfatiza que a perda do cargo, por tais
autoridades, somente será possível em
decorrência de sentença judicial:
“6.1.1. dos Ministros e
Conselheiros
(...)
No Brasil, por equiparação,
a Constituição Federal assegurou
a estes as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos
ministros do Superior Tribunal
de Justiça, sendo aplicada, para
aposentadoria e pensão, as
normas do art. 40. As garantias
correspondem às gerais da
magistratura, referidas também
n a C o n s t i t u i ç ã o Fe d e r a l :
vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de subsídio.
A vitaliciedade, no caso de
ministros do Tribunal de Contas
da União, é garantida desde a
nomeação e posse
(...).

A mesma se aplica aos
conselheiros dos Tribunais de
Contas estaduais e municipais,
bem como do Distrito Federal, por
força do art. 75 da Constituição
Federal (...).
Desde a posse, portanto, os
ministros do TCU e os Conselheiros
dos Tribunais de Contas só podem
perder o cargo por sentença
transitada em julgado ou na forma
da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional.”
Vale referir, por pertinente,
fragmento da decisão que a
eminente Ministra ELLEL GRACIE
- perfilhando o entendimento de
que os membros dos Tribunais
de Contas possuem as mesmas
prerrogativas da magistratura,
inclusive a vitaliciedade (ADI
2375- MC / AM, Rel. Min. OCTAVIO
GALLOTTI - ADI 1.170 / AM,
Rel. Min. GILMAR MENDES,
vg.) - proferiu no exercício da
Presidência desta Suprema Corte,
nos autos da SS 3.024 / PE:
“(...) a determinação
de afastamento imediato de
Conselheiro do Tribunal de Contas,
antes do Trânsito em julgado da
ação mandamental proposta com
vistas à desconstituição do ato de
sua posse, contraria o disposto
no art. 75 c/c os arts. 73, § 3º, e
95, I, todos da Constituição da
República. É dizer, o Conselheiro
do Tribunal de Contas nomeado e
empossado, por gozar da garantia
da vitaliciedade equivalente à
dos desembargadores do Tribunal
de Justiça estadual, só poderá ser
afastado do cargo por sentença
judicial transitada em julgado.” (
grifei )
Cabe enfatizar, neste ponto, uma
vez mais, na linha da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal – considerado
o teor da Emenda Constitucional
estadual 40/2009 -, que inexiste
qualquer vínculo de subordinação
institucional dos Tribunais de Contas
ao respectivo Poder Legislativo, eis
que esses órgãos que auxiliam o
Congresso Nacional, as Assembléias
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Legislativas, a Câmara Legislativa
do Distrito Federal e as Câmaras
Municipais, possuem, por expressa
outorga constitucional, autonomia
que lhes assegura o autogoverno,
dispondo, ainda, os membros que os
integram, de prerrogativas próprias,
como os predicamentos inerentes à
magistratura.
Revela-se inteiramente falsa
e completamente destituída de
fundamento constitucional a ideia, de
todo equivocada, de que os Tribunais
de Contas seriam meros órgãos
auxiliares do Poder Legislativo.
Na realidade, os Tribunais de
Contas ostentam posição eminente
na estrutura constitucional brasileira,
não se achando subordinados, por
qualquer vínculo de ordem hierárquica,
ao Poder Legislativo, de que não são
órgãos delegatórios nem organismos
de mero assessoramento técnico,
como o reconhecem autorizadíssimos
doutrinadores (LUCAS ROCHA
FURTADO, “ Curso de Direito
Administrativo”, p. 1.085/1.086, item nº
18.5.2, 2007, Fórum; JORGE ULISSES
JACOBY FERNANDES, “Tribunais
de Contas do Brasil” - Jurisdição e
Competência”, p. 139/144, item nº 9,
2ª ed./1ª reimpressão, 2008, Fórum;
CELSO ANTÕNIO BANDEIRA DE
MELLO, “in” Revista de Direito Público,
vol. 72 / 133-150, 136-137; ODETTE
MEDAUAR, “Direito Administrativo
Moderno”, p. 411, item nº 18.5, 2ª ed.,
1998, RT; MARÇAL JUSTEN FILHO,
“Curso de Direito Administrativo”, p.
1.000/1.001, item XV.7.3, 4ª ed., 2009,
SARAIVA; HELY LOPES MEIRELLES,
“Direito Administrativo Brasileiro”, p.
771, item nº 7.1, Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho, 2009, (Malheiros, v.g.).
Daí a corretíssima observação
que o eminente Ministro OCTAVIO
GALLOTTI fez, como Relator, no
julgamento da ADI 375/ DF:
“Creio ser hoje possível
afirmar, sem receio de erro, que os
Tribunais de Contas são órgãos do
Poder Legislativo sem, todavia se
acharem subordinados às Casas do
Congresso, Assembléias Legislativas
ou Câmaras de Vereadores. Que
68

não são subordinados, nem
dependentes, comprovam-no o
dispositivo da Constituição Federal
que lhes atribui competência
para realizar, por iniciativa
própria, inspeções e auditorias
nas unidades administrativas dos
três Poderes (art. 71, IV), bem como
as garantias da magistratura,
asseguradas aos seus Membros
(art. 73, § 3º), além de extensão
da autonomia inerente aos
Tribunais do Poder Judiciário (art.
73, combinado com o art. 96).
Acresce que a competência
dos Tribunais de Contas não
resulta de delegação das Câmaras
Legislativas, mas originariamente,
da Constituição.” (grifei)
Essa visão em torno da autonomia
institucional dos Tribunais de Contas,
dos predicamentos e garantias
reconhecido aos membros que os
integram e da inexistência de qualquer
vínculo hierárquico dessas mesmas
Cortes de Contas ao respectivo Poder
Legislativo tem sido constante na
jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal, como resulta
claro do voto que o eminente Ministro
OCTAVIO GALLOTTI, proferiu no
julgamento, por esta Suprema Corte, da
Representação nº 1.002 / SP:
“O Tribunal de Contas da
União, padrão obrigatório das
Cortes estaduais correspondentes,
composto de Ministros investidos
das mesmas garantias da
magistratura e dotado da
prerrogativa de autogoverno
conferida aos Tribunais do Poder
Judiciário, tem sua esfera própria
de atuação direta, estabelecida na
Constituição.
A despeito da ambigüidade
da expressão “auxílio do Tribunal
de Contas”, utilizada, pela
Constituição, ao estabelecer o
modo de exercício do controle
externo, pelo Poder Legislativo, é
patente, no sistema, a autonomia
do Tribunal, que não guarda
vínculo algum de subordinação
para com o Congresso, nem
deve ser entendido como mera
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assessoria deste.” (grifei)
Concluo a minha decisão. E, ao fazêlo, entendo, consideradas as razões
que expus e tendo em vista, ainda,
os pronunciamentos dos eminentes
Senhores Advogado-Geral da União
(fls. 117/130) e Procurador-Geral
da República (fls. 180/185) - ambos
favoráveis à concessão da medida
cautelar -, que se reveste de densa
plausibilidade jurídica a pretensão
ora deduzida pela ATRICON.
Concorre, por igual, a meu juízo, o
requisito pertinente ao “periculum in
mora”, especialmente se se considerar
a alegação da autora de que é “exíguo
o prazo de 90 dias fixado para a
conclusão do processo de afastamento
de Conselheiros dos Tribunais de
Contas” (fls.201).
Sendo assim, e em face das razões
expostas, defiro, “ad referendum”
do E. Plenário do Supremo Tribunal
Federal (Lei nº 9.868/99, art. 10,
“caput”, c/c o art. 21, V, do RISTF), o
pedido da medida liminar, para, até
final julgamento desta ação direta,
suspender, cautelarmente, a eficácia
da Emenda Constitucional nº 40, de
02/02/2009, promulgada pela Augusta
Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, que acrescentou os §§
5º e 6º ao art. 128 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
Assinalo que a presente medida
cautelar reveste-se de plena eficácia
e dispõe de imediata aplicabilidade e
exequibilidade, assim permanecendo
até que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal venha a apreciá-la nos termos
e para os fins a que se refere o art. 21,
inciso V, do RISTF.
Comunique-se, com urgência,
encaminhando-se, à Augusta Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
cópia da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 1ª de julho de 2009
(22:30h).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator

Balanço social: uma ferramenta
de controle social
Em cumprimento à Deliberação TCMRJ nº 162/05, a
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD
passou a ter como uma de suas atribuições a elaboração
de estudos socioeconômicos. Este artigo, elaborado pelo
contador Josué Vieira dos Santos, da CAD, tem como
objetivo apresentar uma síntese do estudo elaborado sobre
Balanço Social: Responsabilidade Social e Ambiental das
empresas do Município do Rio de Janeiro, constante no
processo nº 40/815/2009.
Josué Vieira dos Santos
Contador da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD - TCMRJ
1 . INTRODUÇÃO

O

regime democrático no
Brasil dispõe ao cidadão
diversas ferramentas para
monitoramento e controle das políticas
públicas e do orçamento, sejam através
de orçamento participativo, audiências
públicas, conselhos de políticas e de
direitos etc. Não obstante o Balanço
Social é mais uma ferramenta para
auxiliar o cidadão no seu controle
social quanto aos gastos públicos das
empresas e sociedades de economia
mista dos entes federados.
O debate sobre a ética, a
responsabilidade social e a
sustentabilidade corporativa ganhou
os palcos do mundo empresarial e
da sociedade civil recentemente.
Este movimento vem ao encontro
de diversos anseios da sociedade,
enquanto que, por outro lado, as
organizações se veem diante de
prejuízos incalculáveis de imagem e
perda de reputação devido a reações
inadequadas aos desastres ambientais
e sociais que elas próprias criaram.
Para Machado (2007 p. 1), p.ex., a
globalização da economia está forçando
as empresas a divulgarem informações
com maior transparência para um

público cada vez mais abrangente e
consciente. Contudo, as demonstrações
contábeis são quase que indecifráveis
para a maioria das pessoas leigas
em Contabilidade. A sociedade,
melhor dizendo, o relacionamento
social das empresas com seus
empregados, clientes, acionistas,
fornecedores e a comunidade exige
maior transparência das informações
econômico-financeiras, bem como as
relacionadas aos resultados sociais
produzidos pela companhia.
Neste novo cenário globalizado,
surge um novo tipo de consumidor,
peça fundamental nas relações
econômicas. É o consumidor-cidadão
que, além de buscar produtos e serviços
com qualidade e preços justos, leva em
consideração a responsabilidade social
e ambiental da empresa.
Preocupadas com o perfil deste
novo consumidor e com o objetivo
de atender a esta necessidade de
transparência, as companhias adotaram
o Balanço Social, como instrumento
de mensuração e divulgação de suas
ações sociais.
Cabe ressaltar, entretanto, que as
principais referências bibliográficas e

os movimentos da sociedade civil, em
relação à elaboração e divulgação do
Balanço Social, não fazem qualquer
menção aos organismos do setor
público, ignorando a responsabilidade
social destes. Apesar da ampla
literatura sobre Balanço Social, poucos
são os trabalhos cuja temática é
centrada na aplicação aos órgãos
públicos, sendo essa abordagem
dada por similaridade. Contribuindo
para esta lacuna, não se observa, por
parte dos gestores públicos, uma
preocupação em mensurar e publicar
o Balanço Social de suas atividades,
caminhando em lado contrário à
crescente cobrança por transparência
na gestão pública.
Segundo Tinoco (2006, p. 27)
a partir de 1960, os trabalhadores,
principalmente os da Europa e dos
Estados Unidos, passaram a exigir
das instituições informações sobre
o seu desempenho econômico e
social, tendo em vista a inexistência
de transparência nas ações sociais
empresariais vinculadas aos
compromissos com o bem-estar social
e ambiental da comunidade. Este fato
resultou, por exemplo, na implantação
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do Balanço Social na França, no ano de
1977, o qual evidenciava basicamente
os recursos humanos.
No Brasil, a partir da década de
80, através do Parecer de Orientação
Nº 15/87, a CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) demonstrou a
preocupação com o tema através da
elaboração de uma definição a seguir
reproduzida:
O Balanço Social é o instrumento
que possibilita à sociedade ter
conhecimento dessas ações
empresariais. Esse conhecimento
se processa mediante a divulgação
de um conjunto de informações
relevantes, normalmente agrupadas
em indicadores (como por exemplo,
indicadores laboriais, sociais e do corpo
funcional) que evidenciam, dentre
outros, os gastos e investimentos feitos
em benefício dos empregados e em
benefício da comunidade. O Balanço
Social, na sua definição mais ampla,
inclui, ainda, informações sobre o
meio-ambiente e sobre a formação
e distribuição da riqueza gerada
pelas empresas (valor adicionado)
e, quando apresentado em conjunto
com as demonstrações financeiras
tradicionais, é efetivamente o
instrumento mais eficaz e completo de
divulgação e avaliação das atividades
empresariais.

Outro aspecto relevante consiste no
fato de que elaborar um Balanço Social
representa uma grande contribuição
para a consolidação de uma sociedade
verdadeiramente democrática.
Para Medeiros (2007, p. 75):
O Balanço social constituise em um instrumento gerencial
de identificação de problemas e
oportunidades e, consequentemente,
de apoio à administração,
representando a evidência dos
investimentos e das influências das
organizações na promoção tanto
social quanto humana e do meio
ambiente.
Kroetz (apud Medeiros 2007, p.
75), apresenta de forma consolidada
os objetivos essenciais de um Balanço
Social:
• Abranger o universo das interações
sociais entre os acionistas (shareholders)
e seus clientes, fornecedores, governo,
investidores (stakeholders) ampliando
o grau de confiança da sociedade na
organização;
• Apresentar os investimentos no
desenvolvimento de pesquisas e
tecnologias e na manutenção de
processos de qualidade;
• Melhorar o sistema de controle interno,
permitindo qualificar o ambiente
organizacional, na perspectiva de
confirmar a regularidade da gestão

•

•
•

•
•

identificada com o gerenciamento
social e ecologicamente correto e
divulgar os objetivos e as políticas
administrativas, julgando a
administração não apenas em função
dos resultados econômicos, mas
também dos resultados sociais;
Medir o impacto das informações,
perante a comunidade dos negócios,
sobre o futuro da entidade, a marca
e a imagem do negócio, revelando,
conjuntamente com as demais
demonstrações contábeis, a solidez
da estratégia de sobrevivência e
crescimento da entidade;
Formar um banco de dados confiável
para a análise e a tomada de decisão
dos mais diversos usuários;
Servir como instrumento para
negociações laborais entre a direção
da empresa e os sindicatos ou
representantes dos funcionários;
Verificar a participação do quadro
funcional no processo de gestão
(gestão participativa).
Finalizando, deve-se agora partir para
a definição e a discussão de quais
seriam as responsabilidades, sociais e
públicas, para que se possa determinar
quais os parâmetros relevantes para a
elaboração de um Balanço Social, que
tenha na efetividade a sua norma
e não transformá-lo num simples
agrupamento de dados.

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL E PÚBLICA

T

inoco (2006, p. 114), assim
define responsabilidade social
sob a ótica corporativa:
O conceito de responsabilidade
social corporativa está associado ao
reconhecimento de que as decisões
e os resultados das atividades
das companhias alcançam um
universo de agentes sociais muito
mais amplo do que o composto
por seus sócios e acionistas
(shareholders). Desta forma, a
responsabilidade social corporativa,
ou ainda cidadania empresarial,
como também é chamada, enfatiza
o impacto das atividades das
empresas para os agentes com os
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quais interagem (stakeholders):
empregados, fornecedores, clientes,
consumidores, colaboradores,
investidores, competidores, governos
e comunidades. Explicitam,
ademais, que este conceito expressa
compromissos que vão além daqueles
já compulsórios para as empresas,
tais como o cumprimento das
obrigações trabalhistas, tributárias
e sociais, da legislação ambiental,
de usos do solo e outros. Expressa,
assim, a adoção e a difusão dos
valores, condutas e procedimentos
que induzam e estimulem o contínuo
aperfeiçoamento dos processos
empresariais, para que também
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resultem em preservação e melhoria
da qualidade de vida das sociedades,
do ponto de vista ético, social e
ambiental.
A responsabilidade social
corporativa não está situada apenas
no âmbito da caridade e filantropia
tradicionalmente praticadas pela
iniciativa privada. Seu conceito está
muito mais próximo das estratégias
de desenvolvimento sustentável a
longo prazo das empresas que, em sua
lógica de performance e lucros. Incluise a preocupação com os efeitos das
atividades desenvolvidas e o objetivo
de proporcionar bem-estar para a
sociedade.

Segundo a Global Reporting Initiative
(GRI)1, o desenvolvimento sustentável
significa satisfazer as necessidades
do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de
suprir suas próprias necessidades.
Por sua vez, a responsabilidade
social pressupõe o reconhecimento
da comunidade e da sociedade como
partes interessadas da organização, com
necessidades que precisam ser atendidas.
Significa, ainda, a responsabilidade
pública, ou seja, o cumprimento e
a superação das obrigações legais
decorrentes das próprias atividades e
produtos da organização, atendendo
aos anseios da comunidade, que clama
por programas e ações conscientes, que
modifiquem o quadro de exclusão social
que existe no Brasil.

Ribeiro (apud Azevedo 2006, p. 5),
por exemplo, afirma que as empresas
precisam empenhar-se na consecução
de alguns fatores para proporcionar o
bem-estar da população, entre eles:
• Manutenção de condições saudáveis
de trabalho, segurança, treinamento,
e lazer para seus funcionários e
familiares;
• Contenção e/ou eliminação dos níveis
de resíduos tóxicos decorrentes de
seu processo produtivo e do uso ou
consumo de seus produtos de forma
a não agredir o meio ambiente;
• Elaboração e entrega de produtos e
serviços de acordo com as condições
de qualidade e segurança desejadas
pelos consumidores.
Finalizando, embora a doutrina
entenda que as empresas públicas

são as pessoas jurídicas criadas
com força de autorização legal,
como instrumento de ação do
Estado, dotadas de personalidade
jurídica de direito privado,
mas submetidas a certas regras
decorrentes da finalidade pública,
o que impõe o compromisso com a
responsabilidade pública, não pode
deixar de exigir que as mesmas
publiquem demonstrativos que
exprimam o quanto tais entidades
estão comprometidas efetivamente
com sua finalidade precípua e com
os relevantes aspectos sociais. Uma
das ferramentas existentes para o
cidadão exercer seu controle social
é o Balanço Social elaborado pelas
empresas públicas e sociedades de
economia mista.

3. CONTEXTO HISTÓRICO E INTERNACIONAL

A

concepção do Balanço Social
é recente. Medeiros (2007,
p. 37) menciona que sua
origem embrionária surgiu a partir da
responsabilidade social empresarial
iniciada nos Estados Unidos na década
de 30, do século XX, a qual expandiuse para a Europa e América Latina nos
anos 60.
A ferramenta Balanço Social foi
concebida para que as organizações
pudessem prestar contas à sociedade
de suas atividades e relações sociais,
numa tentativa de apagar a imagem
capitalista de que a empresa teria
apenas a função de gerar lucro a
seus acionistas, sem se preocupar
com os problemas decorrentes do
crescimento econômico, tais como:
poluição, desmatamento, problemas
de ordem trabalhista, condições de
trabalho etc.
A seguir será apresentado um
breve histórico sobre a compreensão
e elaboração do Balanço Social nos

Estados Unidos da América e na França
paises percussores desta ferramenta.
3.1.1 Estados Unidos da América
Foi nos EUA que se iniciou a
preocupação com a responsabilidade
social das empresas, atingindo uma
maior mobilização da sociedade nos
anos 60 quando a Igreja, fundações
e organizações questionaram a
responsabilidade social das empresas
envolvidas na fabricação de
armamentos para a Guerra do Vietnã,
a qual prejudicava o homem e o meio
ambiente por meio de armas químicas,
em especial o desfolhante Napalm2
amplamente utilizado durante a
guerra. Neste período questionouse também a discriminação racial
(Ativismo pelos Direitos Civis) e a
diferença entre homens e mulheres
no emprego.
Um exemplo de como os órgãos
e organismos do governo americano

trataram a questão foi quando a
Agência Espacial (NASA), em 1962,
no meio desta frenética onda de
questionamento da responsabilidade
social empresarial, iniciou
investigações sobre as conseqüências
socioculturais do programa espacial,
com o intuito de averiguar a
responsabilidade social do programa.
A partir de 1971, as organizações
começaram, anualmente, a elaborar
e divulgar relatórios dos resultados
originários dos investimentos sociais,
tendo como foco o homem na empresa
e a empresa na sociedade.
3.1.2 França
Em 1977, a França tornou-se
pioneira ao promulgar a Lei nº 77.769,
conhecida como Rapport Sudreau, a
qual obrigou todas as empresas, com
mais de 300 funcionários, a elaborar
e publicar o Balanço Social.
Considerado o mais complexo e

A “Global Reporting Initiative” é uma ampla rede multistakeholder composta por milhares de especialistas de dezenas de países em todo
o mundo. Eles participam dos grupos de trabalho e órgãos de governança da GRI, usam as Diretrizes da GRI em seus relatórios, acessam
informações em relatórios baseados na GRI ou contribuem para o desenvolvimento da Estrutura de Relatórios de outras formas, tanto formal
como informalmente.
2
O Napalm foi usado em lança-chamas e bombas pelos Estados Unidos e nações aliadas, para aumentar a eficiência dos líquidos inflamáveis.
A substância é formulada para queimar a uma taxa específica e aderir aos materiais.
1

Revista TCMRJ

n. 42 - setembro 2009

71

artigo

“

No Brasil não há legislação de âmbito nacional em vigor
que institua um modelo obrigatório de Balanço Social.

completo Balanço Social do mundo,
suas informações são relativas ao
emprego, remuneração e encargos
sociais, condições de segurança e
higiene, formação profissional etc. O

Balanço Social francês foi concebido
e elaborado com o intuito de gerar
informações para os empregados e
suas associações, sendo também um
documento capaz de gerar informações

”

para se avaliar a performance das
organizações no contexto social,
registrar as realizações efetuadas e
medir a evolução das empresas em
relação a sua responsabilidade social.

4. O BALANÇO SOCIAL NO BRASIL

E

nquanto nos Estados Unidos e na
Europa o enfoque principal do
Balanço Social visa a demonstrar
a influência da empresa no meio
externo, destacando a sua contribuição
para a defesa dos recursos naturais
e a conservação do meio ambiente,
no Brasil, ao contrário, apresenta-se
um Balanço Social com ênfase nas
informações internas da empresa,
tais como: o emprego, a educação,
o nível salarial, as condições físicas
no trabalho, o bem-estar social, a
seguridade etc, deixando as questões
ambientais em segundo plano.
4.1 Histórico no Brasil

Segundo Medeiros (2007,
p. 57) o Balanço Social no Brasil
teve como marco inicial a “Carta
de Princípios do Dirigente Cristão
de Empresas”, quando em 1965 a
Associação de Dirigentes Cristãos de
Empresas – ADCE utilizou o termo
responsabilidade social diretamente
associada às empresas.
Contudo, foi apenas na
década de 70 que se começou a
disseminar amplamente a idéia de
responsabilidade social, através de
manifestações ocorridas no Estado de
São Paulo.
Novamente, em 1974, a ADCE
destacou-se fazendo publicar o
Decálogo do Empresário. Um dos
princípios exaltados em tal publicação
era que os membros desta associação
72

deveriam aceitar que as empresas,
além de produzirem serviços e bens,
deveriam ter uma função social que
fosse desenvolvida em nome dos
trabalhadores e do bem-estar da
sociedade em geral.
No âmbito federal, cabe ressaltar
a promulgação do Decreto Lei nº
76.900/75 que criou a RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais).
Tratava-se do primeiro relatório
gerencial que continha aspectos de
recursos humanos e sociais, com
elaboração e divulgação obrigatórias
para todas as empresas ou pessoas que,
na condição de empregadores, tiveram
algum assalariado, por qualquer
período de tempo, contratado pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho)
ou pelo RJU (Regime Jurídico Único),
no caso dos servidores públicos.
A RAIS deve fornecer ao governo
informações sobre a empresa e sobre cada
um de seus empregados, com os quais
mantém ou manteve relação de emprego
durante o período-base. As informações
contidas referem-se: ao nome dos
empregados, à Classificação Brasileira
de Ocupação (CBO), ao grau de instrução
dos empregados, à espécie de vínculo
empregatício, o código no Programa
de Integração Social (PIS), aos tipos de
salários e valores contratuais, às horas
semanais de trabalho, à remuneração
mensal, ao 13º salário, ao FGTS e às
contratações e desligamentos.
A RAIS foi um marco em termos
de informações sociais, porém seu
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surgimento e adoção, não se deveram a
uma preocupação da classe empresarial
brasileira sobre sua participação nos
aspectos sociais, mas ao seu caráter
obrigatório e coercitivo.
Posteriormente, em 1977, no 2º
Encontro Nacional de Dirigentes de
Empresas, promovido pela ADCE, o
tema central foi à responsabilidade
social das empresas diante das
questões sociais. Contudo, até esta
data, nenhum documento havia
recebido a denominação de Balanço
Social ou apresentava similitudes
com os conceitos apresentados na
introdução deste artigo.
Na realidade, o primeiro documento
elaborado no Brasil com a denominação
Balanço Social foi o publicado pela
estatal Nitrofértil, situada no Estado
da Bahia, em 1984, sendo um relatório
que dava publicidade às ações sociais
realizadas e ao processo participativo
desenvolvido na empresa. Nesta
mesma época, também foi publicado
o relatório de atividades sociais do
Sistema Telebrás.
Já os primeiros relatórios no formato
de um Balanço Social foram elaborados
na década de 80, pela FIDES –
Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social.
Um marco que revolucionou o Balanço Social no Brasil e que impulsionou
a demanda pela sua apresentação, por
parte das organizações, foi quando, em
1997, em artigo publicado no Jornal
Folha de São Paulo, o sociólogo Herbert

de Souza, o Betinho, desencadeou uma
campanha nacional pela publicação
voluntária do Balanço Social, baseandose no fato de que as empresas públicas
ou privadas são agentes essenciais
no processo de desenvolvimento
social, as quais gerariam informações
sociais a investidores, a financiadores,
aos empregados, ao Governo e à
comunidade.
No mesmo ano, o Instituto
Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas (IBASE), em
conjunto com diversas entidades
públicas e privadas, realizou um
Seminário, no Rio de Janeiro,
sobre a responsabilidade social das
organizações e a forma de divulgação
das ações sociais, o que culminou
com a criação de um modelo de
Balanço Social próprio do Instituto,
amplamente utilizado como protótipo
no Brasil por diversas instituições.
(no item 5.3.1 deste artigo, o modelo
IBASE será apresentado)

obrigatoriedade da elaboração do
Balanço Social para as empresas
privadas, que tiverem 100 (cem)
empregados ou mais, e para as
empresas públicas, sociedades
de economia mista, empresas
permissionárias e concessionárias
de serviços públicos em todos os
níveis da administração pública,
independentemente do número
de empregados. O projeto já
foi desarquivado duas vezes
e encontra-se na Comissão de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio (CDEIC)
desde 10/05/2007.
• A Resolução nº 1.003/2004 do
Conselho Federal de Contabilidade
– CFC estabelece procedimentos
para a evidenciação de informações
de natureza social e ambiental,
de elaboração facultativa, com o
objetivo de demonstrar à sociedade
a participação e a responsabilidade
social da entidade;

4.2 Da obrigatoriedade

4.2.2 Âmbito Estadual
• No Estado do Rio de Janeiro está
em tramitação na Assembléia
Legislativa o Projeto de Lei nº
1.066/2003, de autoria do Deputado
Paulo Melo, que cria o Certificado
de Responsabilidade Social às
empresas e demais entidades,
com sede no Rio de Janeiro, que
apresentarem seu Balanço Social.
• No Estado do Amazonas, a Lei nº
2.843/2003 criou o Certificado de
Responsabilidade Social para as
empresas estabelecidas no Estado
que publicarem seu Balanço
Social.
• No Estado do Mato Grosso, a Lei
nº 7.687/2002 criou o Certificado
de Responsabilidade Social para as
empresas localizadas no Estado que
publicarem seu Balanço Social.
• No Estado do Rio Grande do Sul,
a Lei nº 11.440/2000 instituiu o
Balanço Social para as empresas
estabelecidas no Estado do Rio
Grande do Sul.
• Ainda no Estado do Rio de
Janeiro, o Conselho Regional de
Contabilidade – CRC emitiu a

No Brasil não há legislação de
âmbito nacional em vigor que institua
um modelo obrigatório de Balanço
Social, o que possibilita, por diversos
organismos, a apresentação de modelos
distintos, cada um com seu enfoque
autopromocional, distorcendo,
em muitos casos, a utilidade deste
demonstrativo.
A inexistência de uma
obrigatoriedade para a apresentação
do Balanço Social no Brasil
implicou em uma infinidade de
regulamentações a respeito do tema.
A seguir apresentamos algumas
regulamentações, sejam elas
nacionais, estaduais ou municipais,
acerca do Balanço Social que se
encontram em vigor ou na pauta
de votação dos respectivos Poder
Legislativo.
4.2.1 Âmbito Nacional
• No Congresso Nacional, encontrase em tramitação o Projeto de
Lei nº 32/1999 do Deputado
Pa u l o R o c h a , o q u a l c r i a a

Resolução nº 292/2001, a qual
institui, no âmbito da jurisdição
deste Conselho, o Balanço Social,
de apresentação facultativa, e
destinado à aferição de resultados
de fatos sociais realizados pelas
sociedades civis, com ou sem
fins lucrativos, e pelas empresas
em geral. Este balanço social
deverá englobar um conjunto de
informações sociais em ações e
programas voltados para o social e
destinados aos seus empregados, à
entidades de classe, ao governo, à
comunidade e ao meio ambiente.
4.2.3 Âmbito Municipal
• No Município do Rio de Janeiro, está
em tramitação na Câmara Municipal
o Projeto de Lei nº 763/2002, de
autoria da Vereadora Lucinha que
cria o dia e o Selo Empresa Cidadã
Carioca, concedido às empresas
que apresentarem qualidade em seu
Balanço Social.
• Em Londrina/PR, a Lei nº 9.536/2004
criou o Selo da Cidadania por meio
da apresentação do Balanço Social
das empresas públicas e privadas
e das organizações do terceiro
setor estabelecidas no âmbito do
Município de Londrina.
• No Município de São Paulo, a
Resolução nº 005/98 criou o Dia e o
Selo da Empresa Cidadã, concedido
às empresas que apresentarem
qualidade em seu Balanço Social.
• No Município de Santo André/SP, a
Lei nº 7.672/98 criou o Selo EmpresaCidadã às empresas que instituírem
e apresentarem qualidade em seu
Balanço Social.
• Em Porto Alegre/RS, a Lei nº
8.118/98 criou o Balanço Social das
Empresas estabelecidas no âmbito
do Município de Porto Alegre.
• Em João Pessoa/PB, a Resolução
004/98, instituiu o Selo Herbert de
Souza às empresas que apresentarem
qualidade em seu Balanço Social.
• Em Uberlândia/MG, o Decreto nº
118/99, instituiu o Selo EmpresaCidadã.
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5. USUÁRIOS, MODO DE ELABORAÇÃO E MODELOS DE BALANÇO SOCIAL
5.1 Usuários
Os usuários do Balanço Social, na
versão dada por Kroetz (apud Alves
2006, p. 7) são assim identificados:
• Investidores: almejam a rentabilidade
e o retorno do investimento e
contribuem para o Estado;
• Fo r n e c e d o r e s : a c r e d i t a m n a
potencialidade das empresas
em honrar seus compromissos e
contribuem para o Estado;
• Financiadores: aplicam recursos
nas empresas baseados em uma
análise de liquidez, rentabilidade
e capacidade competitiva, sendo
geradores de riquezas e impostos;
• Clientes externos: consumidores
aqueles que a empresa satisfaz
atendendo suas expectativas que
exigem qualidade e segurança
da companhia. A relação com os
consumidores é fundamental para a
continuidade da empresa;
• Clientes internos: os funcionários,
quanto mais motivados maior será
sua produtividade e, para que esta
seja garantida, a companhia deve
proporcionar a seus funcionários
salários justos, condições de higiene
e segurança no trabalho, adequada
política de treinamento e capacitação
profissional possibilitando satisfazer
suas ambições profissionais e
pessoais;

• Meio ambiente: Do meio ambiente
muitas empresas retiram os elementos
naturais necessários à sua atividade
econômica e as mesmas devem
garantir a manutenção e/ou reposição
desses elementos necessários à
vida (água, solo, florestas etc). As
empresas possuem uma grande
responsabilidade social com o meioambiente, notadamente aquelas
atuantes em setores extrativistas.
• Estado: A empresa deve honrar com
o pagamento dos impostos como
forma de contribuir para a realização
dos serviços prestados pelo Estado,
que beneficiam a sociedade. Por
outro lado, o Estado deve propiciar
condições para o desenvolvimento
das atividades empresariais.
• Neste contexto, uma empresa social
e ambientalmente responsável é
aquela que considera os efeitos de
sua atividade sobre todos os públicos
com os quais se relaciona.
• Já para Azevedo (2006, p.8), o Balanço
Social é um relatório que apresenta um
conjunto de informações econômicas
e sociais, que possibilita a medição
do desempenho social da entidade
fornecendo aos usuários informações
relevantes para o processo de tomada
de decisão. Em seu entendimento,
usuários são os:
• GESTORES: a eles devem ser
apresentadas informações relevantes

•

•

•

•

para auxiliar na tomada de decisão,
no que concerne aos programas e às
responsabilidades sociais da empresa,
bem como ao valor adicionado 3
gerado para os acionistas;
FUNCIONÁRIOS: para estes devem
ser demonstrados os indicadores
dos investimentos na melhoria das
condições de trabalho e qualificação
do trabalhador, e valor adicionado
aos funcionários;
SOCIEDADE: a ela são fornecidos
os elementos para avaliar os
programas sociais desenvolvidos
pela empresa;
GOVERNO: a este devem ser dadas
informações para elaboração de
normas jurídicas e o valor adicionado
pela empresa;
ENTIDADES DE CLASSE: a estas
são repassadas informações para
auxiliar as negociações com a classe
empresarial.

5.2 Modo de Elaboração do Balanço
Social
Na abordagem desenvolvida
por Costa (2005, p. 6) o Balanço
Social, por ser um demonstrativo da
responsabilidade social e ecológica
da empresa, deve observar alguns
limites quanto às informações a
serem divulgadas. Tais pontos estão
abordados no quadro a seguir:

Privacidade

Todas as informações devem ter a aceitação das partes interessadas, a menos que sejam exigidas
pela legislação;

Subjetividade

O Balanço social só deve conter informações verídicas, sendo vedada a publicação de informações
subjetivas, como opiniões e suposições;

Uniformidade

A uniformidade é importante para as comparações entre um balanço e outro, objetivando
acompanhar a evolução de seus componentes;

Utilidade

As informações contidas no demonstrativo devem atender às necessidades dos mais diversos
usuários interessados;

Economicidade

O custo para a elaboração do Balanço Social não deve ser maior que os benefícios por ele
gerados.

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução nº 1.138/08, definiu a Demonstração do Valor Adicionado como sendo o
demonstrativo que visa a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informações do valor da riqueza gerada pela entidade em determinado
período e sua distribuição pelos seus usuários.

3
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Outro ponto de vista a ser destacado
é o de Moraes (2002, p. 7), que diz que
“o Balanço Patrimonial é expresso
em moeda, enquanto o Balanço
Social possui dados numéricos ou
descritivos”.
Neste sentido, as principais
informações apresentadas no
Balanço Social seriam as seguintes:
evolução do emprego, relações
profissionais, formação profissional,
treinamentos, condições de higiene
e segurança, condições de vida dos
dependentes da empresa, tais como
alojamento, transporte, proteção
ao meio ambiente e utilização da
riqueza da empresa etc.
Ainda para Moraes (2002, p. 7), o
Balanço Social apresenta informações
relevantes, as quais contribuem
para se definirem as políticas de
recursos humanos, as decisões de
incentivos fiscais, para auxiliar a
decisão de novos investimentos e o
desenvolvimento da consciência para

a cidadania.
O Balanço Social pode ainda
contribuir para reforçar a imagem
institucional da companhia ou das
marcas ou produtos a ela associadas,
à medida em que a sociedade percebe
a efetiva responsabilidade social da
empresa e não apenas seus interesses
econômicos.
5.3 Modelos de Balanço Social
Segundo o Instituto Ethos,
organização não-governamental criada
com a missão de mobilizar, sensibilizar e
ajudar as empresas a gerir seus negócios
de forma socialmente responsável
na construção de uma sociedade
sustentável e justa, o modelo brasileiro
de Balanço Social mais difundido
nacionalmente é o desenvolvido pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas (IBASE), sendo que, em
âmbito internacional, o modelo da
Global Reporting Initiative (GRI) é o

mais disseminado.
A seguir, iremos apresentar
comentários sobre o modelo do
IBASE:
5.3.1 Modelo do IBASE
O Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), criado
em 1981, é uma instituição de utilidade
pública federal, sem fins lucrativos,
sem vinculação com religião ou partido
político. Sua missão é a construção da
democracia, combatendo desigualdades
e estimulando a participação cidadã.
O IBASE entende que seu modelo
de Balanço Social, lançado em 1997,
constitui-se numa ferramenta de
transparência e prestação de contas,
por meio do qual as empresas são
convidadas a apresentar à sociedade
informações sobre seus investimentos
internos e externos em ações de
responsabilidade social empresarial.
A seguir, apresentamos o modelo
IBASE:

Balanço Social Anual / 2006
Empresa:
1 - Base de Cálculo

2006 Valor (Mil reais)

2005 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento
profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
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Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Investimentos relacionados com a
produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou
projetos externos
Total dos investimentos em meio
ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas
anuais” para minimizar resíduos, o
consumo em geral na produção/ operação
e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, a empresa

( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

2006

2005

2006

Metas 2007

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa

0

0

Número total de acidentes de trabalho

0

0

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por
mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na
empresa
% de cargos de chefia ocupados por
negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial

Os projetos sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram
definidos por:

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

( ) direção

(x ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

Os pradrões de segurança e salubridade
no ambiente de trabalho foram
definidos por:

( ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

( ) todos(as) +
Cipa

( ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

(x ) todos(as)
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito
de negociação coletiva e à representação
interna dos(as) trabalhadores(as), a
empresa:

( ) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

( ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolverá

( ) seguirá as
normas da OIT

(x) incentivará
e seguirá a
OIT

A previdência privada contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

(x) todos (as)
empregados
(as)

A participação dos lucros ou resultados
contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) todos (as)
empregados
(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

(x) todos (as)
empregados
(as)
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Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade
social e ambiental adotados pela empresa:

( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

( ) não serão
considerados

(x) serão
sugeridos

( ) serão
exigidos

Quanto à participação de
empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:

( ) não se
envolve

( ) apóia

( ) organiza e
incentiva

( ) não se
envolverá

( ) apoiará

(x) organizará
e incentivará

Número total de reclamações e críticas
de consumidores(as):

na empresa
_______

no Procon
_______

na Justiça
_______

na empresa
_______

no Procon
_______

na Justiça
_______

% de reclamações e críticas atendidas
ou solucionadas:

na empresa
_______%

no Procon
_______%

na Justiça
_______%

na empresa
_______%

no Procon
_______%

na Justiça
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em
mil R$):

Em 2006:

Em 2005:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

___% governo
___% colaboradores(as)
___% acionistas ___ % terceiros ___% retido

___% governo
___% colaboradores(as)
___% acionistas ___ % terceiros ___% retido

7 - Outras Informações

O modelo IBASE é composto
de 43 indicadores quantitativos e 8
indicadores qualitativos, organizados
em sete categorias, apresentando
dados e informações de dois exercícios
de forma comparativa.
• Base de Cálculo: Nesta categoria,
são apresentadas informações
financeiras sobre a receita líquida,
o resultado operacional e a folha de
pagamento, os quais balizarão todos
os indicadores seguintes.
• Indicadores Sociais Internos: Incluem
todos os investimentos voluntários
e obrigatórios da empresa, que
beneficiam seus empregados,
como alimentação, encargos
sociais compulsórios, previdência
privada, saúde, educação, cultura,
capacitação e desenvolvimento
profissional, creches ou auxíliocreche e participação nos lucros.
• Indicadores Sociais Externos :
São todos os investimentos da
empresa que têm a sociedade como
beneficiária, tais como educação,
cultura, saúde, saneamento, esporte,
combate à fome etc.
• Indicadores Ambientais : São os
investimentos efetuados pela
empresa para reduzir ou compensar
seus impactos ambientais e também
aqueles que têm como objetivo
permitir a melhoria da qualidade
ambiental, ou seja, por meio
de inovação tecnológica ou por
programas internos de educação
ambiental.
• Indicadores do Corpo Funcional:

Estes indicadores identificam de
que forma se dá o relacionamento da
empresa com seu público interno,
no que concerne à criação de
postos de trabalho, à utilização do
trabalho terceirizado, à valoração
da diversidade e à participação
em cargos de chefia de grupos
historicamente discriminados no
país, como mulheres, negros e
portadores de deficiência.
• Informações Relevantes quanto ao
Exercício da Cidadania Empresarial:
São indicadores qualitativos, de
múltipla escolha, por meio dos
quais são apresentadas algumas das
diretrizes e processos desenvolvidos
na empresa, no que diz respeito
a suas políticas e práticas de
responsabilidade social.
• Distribuição do Valor Adicionado
(DVA): Aqui é apresentada a
distribuição do valor adicionado
gerado pela entidade de forma
comparativa entre os exercícios.
• Outras Informações: Nesta categoria
a empresa deve apresentar algumas
declarações, bem como sua
identificação e a pessoa responsável
pelas informações prestadas.
Em 1998, o IBASE criou o “Selo
Balanço Social IBASE/Betinho”,
com o intuito de assegurar a ampla
divulgação das informações e estimular
a verificação dos dados por parte da
sociedade. Este selo é oferecido às
médias e grandes empresas que optam
por seu modelo. É importante frisar que
o selo garante que a organização atendeu

a todos os critérios estabelecidos
para preenchimento e divulgação do
Balanço Social, não tendo, portanto,
o objetivo de certificar ou avaliar as
ações de responsabilidade social da
empresa.
Para a obtenção do selo, a
empresa é obrigada a divulgar todas
as informações solicitadas, não
podendo afirmar que algum dado
está indisponível ou não é aplicável às
suas operações. Além disso, a empresa
precisa declarar, expressamente,
em documento, assinado por seu
representante legal no item “Outras
Informações”, que não utiliza mãode-obra infantil ou trabalho análogo
ao escravo ou degradante, o não
envolvimento com prostituição ou
exploração sexual de crianças ou
adolescentes, o não envolvimento
com corrupção e seu compromisso
com a valorização e o respeito à
diversidade.
A empresa deve ainda publicar,
obrigatoriamente, seu Balanço Social
em jornal ou revista de grande
circulação regional ou nacional. As
informações devem também estar
disponíveis na internet, bem como
ser divulgadas para todas as pessoas
que trabalham na empresa e para os
sindicatos a elas relacionados.
Dentre algumas empresas que
publicam o Balanço Social, pelo
modelo IBASE, podemos citar:
Petrobrás, Ampla, BNDES, Banco do
Brasil, CEDAE, Banco Bradesco, entre
outras.
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6. CONCLUSÃO

O

processo de relacionamento
entre a sociedade e as empresas
mudou de forma definitiva nos
últimos anos e as demandas existentes
já atingem o setor público e o Balanço
Social é um instrumento que pode ser
utilizado neste sentido.
Atualmente o relacionamento
das empresas com seus empregados,
clientes, acionistas, fornecedores e a
sociedade como um todo, exige uma
maior transparência das informações
econômico-financeiras, bem como as
relacionadas aos resultados socialambientais.
A responsabilidade social
pressupõe o reconhecimento da
comunidade e da sociedade como
partes interessadas da organização
e deve significar o cumprimento e
a superação das obrigações legais
decorrentes das próprias atividades e
produtos da organização.
A responsabilidade pública deve
atender aos anseios da comunidade, que
clama por programas e ações conscientes
que modifiquem o quadro de exclusão
social que existe no Brasil.
Neste contexto surge o Balanço
Social, como ferramenta fundamental
para fins de transparecer para a
sociedade a responsabilidade social
e ambiental das empresas públicas e
privadas contribuindo para auxiliar o
cidadão no seu controle social.

Entretanto, no setor público, não
se observa uma preocupação de seus
gestores em mensurar e publicar o
Balanço Social de suas atividades,
caminhando em lado contrário à
crescente cobrança por transparência
na gestão pública.
Neste ponto, cabe frisar que o
Balanço Social não deve se constituir
em uma peça para ser utilizada em
disputas em campanhas eleitorais,
pois deve evidenciar tanto os
benefícios quanto os malefícios da
responsabilidade social e ambiental,
em qualquer esfera de governo,
deixando o julgamento dos gestores a
cargo da sociedade.
Outro ponto é que a simples
apresentação do Balanço Social não pode
servir de escusas para o administrador;
ele deve procurar implementar ações
efetivas de cunho social e, caso
existam carências demonstradas no
Balanço Social, estas deverão ser foco
de programas e ações de melhorias e
implementadas soluções.
No âmbito do setor público a ação
prospectiva de utilização do Balanço
Social pode se dar em duas frentes:
uma, de caráter externo, com relação
à sociedade como um todo e outra,
de caráter interno, no âmbito das
empresas públicas.
As ações de caráter externo se
concentram, principalmente, no

incentivo à apresentação do Balanço
Social pelas empresas sediadas no
espaço geográfico de cada ente. Neste
sentido, tanto no Estado quanto no
Município do Rio de Janeiro existem
projetos de leis no legislativo, conforme
visto no estudo, que se aprovados
podem incentivar as empresas na
elaboração do Balanço Social.
A aprovação dos referidos projetos
em suas respectivas Casas de Leis seria
um grande passo no sentido da difusão
da responsabilidade social e iria ao
encontro dos crescentes anseios da
sociedade.
No âmbito interno, a obrigação
para que as entidades públicas
apresentassem seus Balanços Sociais
seria, sem dúvida, um novo paradigma
na avaliação de tais entidades,
fazendo com que essas empresas
bem como seus gestores (Governador,
Prefeito) passassem a ser avaliados
pela sociedade sob a ótica da sua
responsabilidade social e ambiental.
Finalizando, independente da
existência de uma legislação específica,
caberia agora uma maior difusão do
assunto no âmbito do Município para
que as empresas passassem a divulgar
junto com suas demonstrações
contábeis, nas prestações de contas
dos gestores, seu balanço social para
a sociedade transparecendo assim seu
compromisso neste sentido.
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História teimosa

Humberto Braga

A

té hoje o ensino da
História tradicional
prevalece apesar dela ter
sido abandonada pelos
historiadores modernos.
Seu método, desde tempos remotos, foi
entusiasticamente definido por Carlyle,
para quem a História era a “biografia dos
grandes homens”. Assim é conferida
primazia soberana à História política
e, consequentemente, àqueles que
supostamente a conduziram. O poder
político seria o produtor histórico
e o Estado (ou melhor, os Estados),
o instrumento da sua ação. Então a
História, desenvolvimento serial de
acontecimentos políticos (sobretudo
militares), é apresentada como um
espetáculo, no qual alguns renomados
indivíduos são os atores.
Montesquieu, ainda no século
XVIII, afastou-se dessa concepção e,
no seu livro “Considérations sur les
causes de la grandeur des Remains
et de leur décadence”, afirmou

Conselheiro aposentado do TCE/RJ
e professor aposentado da UERJ
que as grandes figuras de Roma,
inclusive Cesar, eram perfeitamente
substituíveis. Outros autores vieram
na sua esteira, como Augustin Thierry,
Mignet, Tocqueville, etc. Spencer,
paladino do determinismo social,
segue a mesma rota. Tolstoi foi o mais
radical. Em “Guerra e Paz” sustentou
que os chamados grandes homens
eram marionetes num processo de
que não tinham consciência. H.G.
Wells, em “The Outline of History”,
apequenou Alexandre, Cesar, Carlos
Magno e Napoleão. Os filósofos da
História, como Spengler e Toynbee, não
apontaram indivíduos responsáveis
pelo declínio das civilizações. Marx
indicou o fator econômico como o
dominante no processo histórico. Daí
alguns concluírem que a tese anticarlyleana tem inspiração marxista...
Acontece que foram precisamente
os seguidores de Marx que celebram
as personalidades de seus líderes
(Lênin, Stalin, Mao) em uma inaudita

exaltação, sem precedentes em todo
o passado. É claro que os fatos não
abonam a teoria marxista de que
a História tem um sentido único,
necessário e previsível.
Coube à Escola dos Anais, a mais
prestigiosa corrente de interpretação
histórica no século XX (LucienFebvre, Georges Duby, sobretudo o
grande Fernand Braudel) distinguir a
História de curta duração e a de longa
duração. Na primeira são evidentes
as ações determinantes individuais,
quase todas em âmbito nacionais.
Neste a importância deriva mais do
país do que das aptidões do líder
e as consequências de suas ações
raramente ultrapassam suas fronteiras.
Evidentemente não se excluíram, na
História de curta duração, os estadistas
cujas ações tiveram consequências
internacionais.
Já na História de longa duração,
entre a ação de indivíduo e as
consequências distantes que lhe
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são atribuídas, interferem muitos
outros fatores relevantes objetivos
e subjetivos, variáveis no tempo,
em número, peso e configuração.
Deve-se contar, inclusive, com o
acaso que não é acontecimento sem
causa e sim um fenômeno cujas
causas eram desconhecidas, portanto,
imprevisíveis, para os sujeitos de outra
cadeia casual, inexistindo entre ambos
relações de dependência. Portanto, há
uma pluralidade de causas, entre as
quais, é óbvia, a ação individual que
pode ter sido uma condição necessária,
não porém suficiente. Não há, pois,
que falar em determinação, tanto mais
quanto a causalidade na História não
é do tipo mecânico. Isso não significa
negar a importância dos chamados
grandes homens, alguns deles geniais,
cujas ações foram decisivas no curto
prazo ou condições necessárias de
relevantes acontecimentos no longo
prazo. Eles não foram determinados,
de fora, por “vastas forças impessoais”,
no dizer do famoso poeta T. S. Eliot,
porque eram parte integrante dos seus
sistemas sociais e também atuaram
nas transformações. Alguns foram
extraordinários protagonistas do
drama histórico, mas não foram
seus diretores e, menos ainda,
seus produtores. Todo indivíduo,
poderoso ou não, nasce, vive e morre
num mundo de fatos econômicos,
jurídicos, religiosos, éticos, etc, que
preexistem e sobrevivem a ele. Como
ele, indivíduo, não é pura passividade,
simples reflexo do meio social, pode
contribuir para transformá-lo. Mas não
há super-homens históricos pairando
acima dos grandes fatos sociais.
Alguns potentados tiveram suas
ações petrificadas em monumentos
arquitetônicos ou notáveis realizações
urbanísticas, como Felipe II e o
Escorial, Luis XIV e Versailles, Pedro
o Grande e São Peterburgo, etc.
Foram essas considerações que
levaram os mestres da Escola dos
Anais ao juízo de que, no longo prazo,
a História Política (évenementiel) é
menos importante do que outras: a
economia, a social, a das técnicas
e ciências, a da vida privada, a das
80

“

A primeira
grande
transformação
na Civilização
Ocidental foi
a chamada
Revolução
Comercial, com
o declínio do
feudalismo e
a ascensão do
capitalismo
mercantil.

”

mentalidades, etc. De fato, desde a
Revolução Neolítica, passando pelos
grandes fatos sociais da escravidão,
do feudalismo, do capitalismo ou
pelos magnos movimentos culturais
de Renascimento, do Humanismo,
do Iluminismo, não se percebe
determinação individual.
Que indivíduo criou a guerra?
Quem criou o Direito ou a democracia?
Quem inventou o sistema monárquico?
Quem iniciou o comércio?
A civilização Ocidental, que não
teve indivíduo criador, nasceu com
a derrocada do Império Romano, o
vitorioso advento do cristianismo,
as grandes migrações de povos e a
formação da sociedade e modo de
produção feudais. A Idade Média
foi um longo processo civilizatório,
de notável riqueza cultural, com as
Universidades, as Catedrais (de muitos
arquitetos), numa organização social
rigidamente hierarquizada, sob a
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égide, na Europa Ocidental, da Igreja
Católica.
A primeira grande transformação
na Civilização Ocidental foi a chamada
Revolução Comercial (século XV e
XVI), com o declínio do feudalismo e
a ascensão do capitalismo mercantil.
Foi ela que determinou os grandes
descobrimentos que interligaram
o planeta e levaram à criação dos
impérios coloniais. O comércio
ultramarino foi uma exigência do
desenvolvimento econômico daquele
tempo. Por isso não ocorreu nos
séculos XIV ou XIII. Nessa mesma
quadra histórica despontaram o
Renascimento artístico e literário, o
Humanismo racionalista e crítico,
a Reforma religiosa, a consolidação
dos Estados nacionais, a Revolução
científica (teoria heliocêntrica), as
inovações técnicas (imprensa), etc.
Alguns marxólogos sustentam que
todas essas transformações foram
subproduto da Revolução Comercial.
Segundo eles, a infraestrutura do
já poderoso capitalismo mercantil
determinou as superestruturas
cultural, religiosa, científica, política,
etc. A tese é indemonstrável. O certo
é que, naquela época, houve uma
transformação global no Ocidente,
com efeitos de curto e longo prazo,
abrindo caminhos para Maquiavel e
Montaigne, Bacon e Decartes, Galileu
e Newton, Cervantes e Shakespeare,
todos eles distanciados anos-luz da
mentalidade medieval.
Há quem pretenda que os Estados
nacionais (transformação política)
foram determinadas por alguns
indivíduos. Mas como explicar a
coincidência de, no mesmo período, em
diferentes países, surgirem monarcas
extraordinários que puseram fim à
descentralização feudal? Monarcas
ainda mais notáveis existiram antes
deles.
A segunda grande transformação,
maior da História, foi a Revolução
Industrial, que se iniciou na segunda
metade do século XVIII e hoje se prolonga
na Revolução Tecnológica. Enquanto
na França brilhava o Iluminismo, na
Inglaterra começava uma revolução

econômica de importância histórica
incomparavelmente maior do que a
da Revolução Francesa. Ela mudou
radicalmente o planeta e as condições
da vida humana. O mundo mudou mais
de 1800 para cá do que do Neolítico
até àquele ano, em que os exércitos de
Napoleão marchavam com a mesma
rapidez dos de Alexandre, dois mil
anos antes.
Voltando ao plano político: os
historiadores concordam em que é
praticamente impossível identificar
os indivíduos que teriam determinado
grandes conflitos como as Cruzadas, a
Guerra dos Cem Anos, as Guerras de
Religião, a Guerra dos Trinta Anos, a
Revolução Francesa, a Primeira Guerra
Mundial, etc. E quem determinou
a queda do Império Romano ou as
invasões bárbaras?
Alguns consideram grande homem
aquele cujas ações conscientes
produziram relevantes consequências.
Todavia, em muitos casos, essas
consequências contrariaram os
objetivos colimados. Hitler foi um
dos relativamente poucos chefes de
Estado, cujas ações tiveram grandes
consequências internacionais. Seus
objetivos supremos eram: 1º) submeter
a Europa ao predomínio do Terceiro
Reich; 2º) exterminar a etnia judaica.
Hoje todos concordam que as ações
dele contribuíram para a formação da
União Européia e do Estado de Israel.
Que mais restou do legado histórico
do Fuhrer?
Por conseguinte, a Política, que
não é subproduto da Economia nem
extensão da Ética, também não é o fio
condutor da História.
No passado, tentando defender a
primazia do indivíduo, um psicólogo
social, Gabriel Tarde, explicou os
fenômenos sociais pela imitação.
Depois de Durkheim e Weber, ele caiu
no esquecimento.
Evidentemente, todo o fato social
se inicia com a ação de um indivíduo.
Mas o início não é causa. Imagina-se
o primeiro conflito social violento
entre homens. Duas tribos primitivas
se depararam. O indivíduo que atirou
a primeira pedra terá sido o causador

do fenômeno da guerra? Se ele não
existisse a humanidade seria pacífica?
Algum homem ingeriu, pela primeira
vez, uma bebida alcoólica. Sem ele a
humanidade seria abstêmia?
Há quem acredite que sem
Wa s h i n g t o n n ã o h a v e r i a a
independência americana?
Avalia-se a importância das ações,
boas ou más, de um indivíduo pela
magnitude da suas consequências
nas condições da vida humana. Se os
defensores da insubstituibilidade dos
“herois” políticos aplicarem o mesmo
critério aos pioneiros da técnica e da
ciência, concluir-se-á que, sem Watt
(inventor da máquina a vapor) não
haveria a Revolução Industrial, sem
Fleming não haveria antibióticos,
sem Pasteur não haveria assepsia,
sem Edison não haveria iluminação
elétrica, sem Marconi não haveria
radiotelegrafia, sem Graham Bell não
haveria telefone, etc.
A esta lista poderíamos acrescentar
os inventores de todos os produtos
sem os quais a nossa vida hoje é
inconcebível. Mas, neste caso, força é
convir que Fleming é historicamente
mais importante do que todos os
políticos, literatos, artistas e
filósofos reunidos. Mesmo aqueles,
cujos interesses intelectuais são
exclusivamente literários e artísticos,
concordam em que Shakespeare,
Rembrandt ou Bach são apreciados
por uma reduzida minoria, na própria
civilização ocidental. E quantos
brasileiros de formação universitária
leram Machado de Assis? Mas quase
ninguém prescinde de anestésicos
e, já agora, de televisão, celular ou
computador.
Quais os maiores produtos
históricos na Civilização Ocidental,
no começo do século XXI? Refiro-me
aos fatos dominantes que não foram
destruídos pelas guerras mundiais,
nem pelos totalitarismos.
1º) No plano religioso: a
hegemonia do cristianismo sob
diferentes igrejas e seitas. É o fato
social mais antigo. Anterior à
modernidade. Alguém o determinou?
São Paulo é considerado o grande

difusor do cristianismo. Foi ele quem
propagou no mundo conhecido uma
seita até então confinada na Judéia.
Mas o cristianismo não se tornaria
a grande religião do Ocidente sem
a derrocada do Império Romano,
cujos valores se contrapunham à
sua mensagem. A ação do grande
apóstolo foi uma condição necessária,
mas não suficiente para a difusão do
cristianismo. E ele não poderia prever
que a sua religião se dividiria em
credos animados por ódio mortífero,
uns contra os outros, entrematandose durante séculos. O mesmo pode-se
dizer de Lutero, o primeiro grande
reformador. Os luteranos hoje são
uma minoria entre os protestantes.
Para a maioria deles Calvino é mais
importante.
2º) No plano técnico e científico a
chamada Revolução da Informática.
3º) No plano sócio-econômico
vigora o sistema capitalista globalizado
(sujeito a crises periódicas). Os Estados
Unidos mantêm sua hegemonia.
4º) No plano político e jurídico:
cresceram os Estados democráticos
de Direito (ocasionalmente sujeitos a
rupturas institucionais, principalmente
na América Latina); crescem também
os organismos internacionais e as
organizações não governamentais. A
pena de morte só é aplicada legalmente
nos Estados Unidos. Amplia-se a
defesa dos direitos humanos.
5º) No plano ético: acentuadas
mudanças nos costumes e valores, de
que são exemplo a chamada Revolução
Sexual e o melhor tratamento às
mulheres e crianças.
6º) No plano ecológico: a ameaça
do aquecimento global que poderá vir
a ser terrível produto histórico.
Nenhum desses produtos
da História foi criado por alguns
indivíduos e sim pelos homens. Mas
a historiografia tradicional é teimosa.
Tem a sustentá-la a opinião da maioria
das pessoas, relutantes em abandonar
a crença de que o mundo de hoje foi
construído pelos super-homens de sua
admiração.
Por isso não sabem História. Sabem
histórias.
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HOMENAGEM AO MINISTRO
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO

T

ive a felicidade e o privilégio de conhecer, no final da década
de 60, o então advogado Carlos Alberto Menezes Direito,
durante as reuniões — de saudosa lembrança —
realizadas no Instituto dos Advogados Brasileiros,
centro de efervescência e de irradiação da cultura
jurídica daqueles tempos, onde o ouvia discorrer
sobre a importância do comportamento ético
nas relações pessoais e no exercício da advocacia. Àquela
época, já se destacava pelo brilhantismo de seus discursos
em defesa do Estado Democrático de Direito, da soberania
nacional e dos direitos fundamentais, o que me causou forte
e definitiva impressão.
Era o início de minha grande admiração por ele, que só
fez crescer enquanto se consolidava sua carreira profissional,
que acompanhei pari passu, até tornar-se um dos mais
eminentes juristas brasileiros, reconhecido e respeitado por
seus amigos, magistrados, acadêmicos, homens públicos e
até mesmo por aqueles que dele divergiam nas ideias, mas
reconheciam sua incontestável capacidade de argumentação,
fundamentada sempre em sólidos conhecimentos, própria de
quem sabe respeitar os princípios democráticos e enfrentar,
com magnanimidade, as divergências. Impressionava a todos
por sua capacidade intelectual, pela dedicação incansável
aos estudos jurídicos e filosóficos, como uma necessidade
permanente de buscar o aprimoramento do saber jurídico.
Sua breve passagem no Supremo Tribunal Federal foi suficiente
para deixar a marca de sua personalidade, de sua postura ética e
de suas convicções pessoais, que tão bem sabia temperar com sua
sensibilidade social, ao julgar, com equilíbrio e ponderação, as questões
de grande relevância para a sociedade brasileira.
Em sua despedida, pude testemunhar a dor e a comoção de seus colegas Ministros
do STF que com ele conviviam mais amiúde, e, em especial, a expressão de profunda tristeza do atual Presidente, Ministro
Gilmar Mendes, cujo artigo publicado no Jornal O Globo, reverenciando o saudoso amigo, encontra-se reproduzido na
página 86 desta Revista.
A singela homenagem que postumamente faço a este grande brasileiro foi-lhe, também, prestada em vida, no ano
de 2008, quando sugeri seu nome para receber do TCMRJ o Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal. Portanto, só
me resta reafirmar o respeito e a admiração que sempre dediquei ao Ministro Carlos Alberto Direito — acrescidos agora
pela saudade — por acreditar, verdadeiramente, nas qualidades que o distinguiam como um exemplo de dignidade e
respeitabilidade, não só para a Magistratura, mas para todos os homens públicos.
Ao encerrar seu discurso na cerimônia de outorga do Colar do Mérito, em 2008, no TCM, o Ministro Carlos Alberto
Direito deixou registrada a seguinte citação do escritor espanhol Baltazar Gracián: “O primeiro passo do saber é saberse”. Recorro aos dizeres do mesmo autor, em sua obra “A Arte da Prudência”, para finalizar minha saudação ao amigo:
“ Não há quem seja grande sem alguma qualidade sublime. A superioridade em empreendimentos relevantes nos
tira do anonimato e nos coloca em destaque. Ser excepcional em coisas superiores nos proporciona um caráter altivo:
granjeia admiração e conquista a boa vontade dos outros. O que importa não são os aplausos na entrada – porque isso
é comum –, mas fazer falta ao partir”.
Thiers Montebello
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EDITORIAL

O papel correto
de um tribunal
O

relatório do Tribunal de Contas da União
(TCU) recomendando a paralisação de
41 obras tocadas pelo Governo Federal
trouxe uma dupla preocupação. A primeira se
deve aos indícios de desperdício de dinheiro
público. A segunda, igualmente, grave, é a
reação do governo ao relatório.
Cabe lembrar, para esclarecimento geral,
que quem fiscaliza estas obras são técnicos do
TCU, profissionais extremamente preparados.
Se eles indicam que há superfaturamento ou
sobrepreço, no mínimo o Governo Federal deve
ficar atento e determinar uma investigação.
Em vez disso, o que houve foi uma or-

questrada onda de ataques ao TCU, que
chegou a ser acusado de exorbitar seu poder.
Ora, o relatório mostra que há indícios de
irregularidades e recomenda a paralisação das
obras. Nem faz acusações, nem determina sua
interrupção, respeitando os demais poderes.
Cabe, isso sim, ao Governo Federal agir
com responsabilidade e acatar o relatório.
E cabe ao Ministério Público, sempre tão
dirigente em outros governos, como o do expresidente Fernando Henrique Cardoso, abrir

uma investigação e apurar com rigor que
construtoras andam superfaturando obras
e quem está se beneficiando com isso.

Jornal de Brasília - 01 de outubro de 2009
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saúde

Gripe: sem motivo
para pânico
Clélia Maria de S. Aranda
Médica. Coordenadora de Controle de Doenças da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

A

Influenza AH1N1,
conhecida como gripe
suína, é uma nova
gripe com a diferença
de ser causada por
um vírus recombinado para o qual
ainda não há vacina. O sistema
de monitoramento de doenças
respiratórias que vigora hoje
em todo o mundo rapidamente
detectou este novo subtipo viral,
o que é importante para as ações
de vigilância epidemiológica e
controle.
No Brasil e no Estado de São
Paulo, a gripe suína causou óbitos,
assim como a chamada gripe
sazonal, que mata milhares de
pessoas no mundo todos os anos.
Mas as mortes em decorrência
da infecção pelo novo vírus têm
maior visibilidade apenas e tão
somente por ser um problema de
saúde recente, que gera dúvidas,
preocupações e incertezas na
população. Nada mais natural.
O anúncio de transmissão
sustentada da nova gripe no país,
em decorrência da morte de paciente
de Osasco ocorrida no último dia 30
de junho e dos casos confirmados
entre seus familiares, sem relato
de viagens ao exterior nem de
contato com pessoas que tiveram a
doença, não deve ser, em nenhuma
hipótese, motivo para pânico.
Esta nova situação já era esperada
pelas autoridades sanitárias, e há
muito o Brasil e o Estado de São
Paulo já adotaram as medidas de
prevenção e controle. Na prática,
a política de combate à doença
90
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já vinha sendo
conduzida na
perspectiva da
circulação do
vírus A H1N1
em território
nacional, com
uma rede de
referência
absolutamente
capacitada para
atender pacientes
s u s p e i t o s ,
monitoramento
laboratorial e vigilâncias em saúde
atuando firmemente
nas investigações de todos
os casos confirmados.
A orientação para a
população continua a mesma,
especialmente nesta época de frio,
quando a transmissão de doenças
respiratórias é mais intensa.
Havendo sintomas como febre, tosse,
dor de garganta, coriza, dores no
corpo ou desconforto respiratório,
procure uma unidade de saúde.
Se houver necessidade, a pessoa
será encaminhada pelo médico
para um hospital de referência
ou orientada para permanecer em
isolamento domiciliar por alguns
dias. O medicamento Oseltamivir
só será ministrado em pacientes
graves ou com potencial para
desenvolvimento de complicações,
tais como crianças menores de
dois anos, idosos a partir de
60 anos, gestantes e pacientes
imunodeprimidos.
Se você receber um diagnóstico
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de gripe, não
importa se ela é suína
ou não. O fundamental é
adotar as medidas de higiene,
como usar lenços para espirrar
ou tossir e lavar as mãos, além de
repousar, beber bastante liquido e
manter uma alimentação saudável.
Em sete dias o seu organismo irá
se recuperar. A partir daí, vida
normal.

em pauta

1º Seminário de
Comunicação dos Tribunais
de Contas do Brasil

Foto: Sergio Tadeu Sampaio Lopes

em pauta

Seminário discute a Comunicação
dos Tribunais de Contas

Mesa de abertura do evento: Gustavo Coelho Deschamps, Thiers Montebello, Fernando Guimarães, Salomão Ribas, Antonio Joaquim,
Marcos Bemquerer e Wanderley Ávila

P

romovido pelo Tribunal
de Contas do Mato Grosso,
com o apoio do Instituto
Rui Barbosa, da Associação
Nacional dos Tribunais de
Contas – Atricon e do PROMOEX
foi realizado em Cuiabá, nos dias 27
e 28 de agosto, o 1º Seminário de
Comunicação dos Tribunais de Contas
do Brasil. O evento, que atende à meta
do Programa PROMOEX, teve como
objetivo sensibilizar os tribunais de
contas para temas importantes que
dizem respeito à comunicação das
instituições, assim como de mobilizar as
Assessorias de Comunicação para ações
em conjunto, visando à transparência
dos órgãos de Controle Externo.
O Conselheiro Thiers Montebello
participou da mesa de abertura do
evento e também como coordenador da
segunda mesa de debates.
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O eixo temático do seminário –
“Efetividade e Transparência e
Construção da Imagem dos Tribunais
de Contas” – traduz a preocupação das
instituições encarregadas do controle
externo da administração pública em
aproximar-se da sociedade e serem
reconhecidas pelos seus resultados.
As palestras e debates ocorreram
no Auditório de Escola de Contas do
Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Mais de 100 pessoas, entre conselheiros,
auditores, procuradores e profissionais
de comunicação participaram do
evento.
Na abertura, o Conselheiro Antonio
Joaquim, presidente do TCE/MT, falou
da honra em hospedar o seminário,
agradecendo à Atricon a confiança
depositada. Antonio Joaquim destacou
a importância do evento afirmando que
“não existe comunicação eficaz sem
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atitudes. Transparência é mais do que
uma obrigação”.
Joaquim salientou a necessidade
de estruturar as assessorias de
comunicação, articular para que cada
Tribunal de Contas tenha uma estrutura
de Comunicação com procedimentos
manualizados, sugerindo a criação de
um fórum permanente anual entre as
áreas de comunicação.
O Conselheiro Salomão Ribas, do
TCE/SC, presidente do Instituto Rui
Barbosa, fez uma retrospectiva das ações
de comunicação social, considerando
que o início foi equivocado.
“A propaganda não é suficiente.
Há questões que devem ser resolvidas.
Não se pode fazer milagres quando se
tem questões pontuais que devem ser
resolvidas. Esse trabalho de construção
da informação correta deve ser feito
pelo pessoal da área de comunicação.

Efetividade do Controle Externo
O primeiro dia da programação
foi voltado para temas relacionados à
efetividade e transparência nos Tribunais
de Contas. A primeira mesa de debates
teve como conteúdo “A efetividade do
Controle Externo: comunicação depende
de atitudes”. O Conselheiro Fernando
Guimarães presidiu os trabalhos.
O primeiro palestrante foi o ministro
substituto do TCU, Marcos Bemquerer,
que apresentou as ações desenvolvidas
pelo Tribunal de Contas da União
para estreitar o relacionamento com a
sociedade. “Não basta só aperfeiçoar
o sistema de comunicação, é
preciso melhorar o conteúdo dessa
comunicação”, disse.
Para Bemquerer, é preciso mostrar
o trabalho de forma competente. “O
profissional de comunicação dos TC’S
deve conhecer muito bem as atividades
do órgão, para abordá-los de forma
competente”.
Falando sobre o Controle Externo,
Bemquerer acredita que, mais eficaz
do que criar novos entes de controle
é aperfeiçoar a forma de atuação dos
entes existentes. E ainda que, “quando a
sociedade percebe o bom funcionamento
dos sistemas de controle, ocorre uma
natural inibição dos comportamentos
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Os Tribunais têm que ter estruturas de
comunicação. Não basta uma campanha
para se mudar a imagem. É preciso
mudar a forma de comunicação”, disse.
“É preciso ter consciência da necessidade
de estruturar a comunicação”.
Ribas defendeu também a
necessidade de um fórum permanente,
com uma reunião anual, para discutir a
comunicação dos TC’S.
Fernando Augusto Mello Guimarães,
do TCE/PA e coordenador do Grupo
de Comunicação Institucional do
PROMOEX, agradeceu o apoio do TCE/
MT e informou que o Grupo pretende
reforçar a sensibilização de todo o Corpo
Deliberativo. Guimarães se referiu
ao Seminário como um importante
avanço das discussões e articulação
institucional no âmbito do Controle
Externo.

José Gustavo Athayde, Thiers Montebello, Gustavo Coelho Deschamps e Cezar Miola

desviantes”.
O outro palestrante da mesa, Valter
Albano da Silva, conselheiro corregedor
do TCE/MT, defendeu uma comunicação
com uma linguagem clara, ao alcance do
cidadão comum.
“Os TC’s, com raríssimas exceções,
estiveram adormecidos. Trabalho
discreto, concentrado na filosofia
da administração burocrata e sem
visibilidade. A população não tomava
conhecimento de suas atribuições,
mas com a velocidade da informação,
e abertura da democracia brasileira, as
demandas começarão a ser apresentadas
com mais veemência. “A comunicação
abriu as portas de lá pra cá e de cá
pra lá. As demandas aumentaram e
as responsabilidades também. Definir
objetivos estratégicos dos nossos
trabalhos garante a legitimidade de
nossos atos”, concluiu.
A transparência nas instituições
públicas brasileiras
O presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello, presidiu segundo painel,
que trouxe o tema “A transparência
nas instituições públicas brasileiras”.
O procurador José Gonçalves Athayde,
presidente da Associação Nacional
do Ministério Público de Contas e
Cezar Miola, conselheiro do TCE/
RS, foram os palestrantes. Gustavo

Coelho Deschamps, procurador geral do
Ministério Público de Contas do TCE/
MT, atuou como debatedor. José Atayde
falou da transparência nas instituições
públicas brasileiras, reportando à
República e Monarquia. Referindo-se
ao dever de prestar contas, Athayde
diferenciou o princípio da publicidade
(caráter público, conhecido e não
sigiloso) do princípio da transparência
(caráter límpido, visível e inteligível).
Para Cezar Miola, que sucedeu
Athayde na apresentação, tem que
existir integração e transparência para
efetivação do controle. Existe também
a necessidade de estabelecer metas
e atitudes “A regra é publicidade.
A regra é transparência. Todas as
peças informativas não resguardadas
pelo sigilo devem ser publicadas”,
considera.
O debatedor Gustavo Deschamps
julga a transparência uma projeção
do princípio da publicidade. “É uma
competência e um dever dos TC’S
promover a transparência para que
toda a sociedade possa exercer de forma
plena o controle social”, falou.
Crises da Imagem
No período da tarde, o presidente do
TCE/MG, Wanderley Ávila, coordenou
a mesa de debates sobre “Como lidar
com Crises da Imagem”; composta pelo
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Pascoal, conselheiro do TCE/PE e Edna
Delmondes, ouvidora do TCE/BA.
Ao final, os conselheiros se reuniram
no Salão Multiuso da Escola de Contas
em uma Plenária sobre a criação do
Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas do Brasil.
Estruturação e a articulação das
Assessorias de Comunicação

Conselheiro Antonio Joaquim, presidente do tribunal anfitrião

professor e jornalista João José Forni,
pelo jornalista e ex-senador Antero Paes
de Barros e por Kleber Lima, jornalista
e diretor de KGM Comunicações e
Pesquisas.
Wanderley Ávila elogiou o trabalho
realizado pelo TCE/MT na organização
do evento e também pelo exemplo
de avanço da Instituição no que diz
respeito à transparência e cidadania,
passando a palavra ao palestrante João
Forni.
O conceito de crise, as características
de uma crise e o que está em jogo nas
crises foram abordados por Forni. Para
ele, as crises não chegam de surpresa,
dão sinais, e que 80% das crises estão
nos erros de gestão.
“Uma boa gestão de crise pressupõe
uma liderança capaz de conduzir a
crise. Rapidez nas decisões, disposição
para esclarecer tudo, escolha correta
do porta-voz e respeito às pessoas
envolvidas”, disse.
Finalizando, Forni apresentou como
princípios básicos para a receita da
crise: “Não esconda, não demore, não
poupe”.
O jornalista e ex-senador Antero
Paes de Barros também enfatizou a
importância de se trabalhar apenas
com a verdade no gerenciamento de
crises. Segundo ele, silêncio e fugir do
problema só agravam momentos críticos
já instalados.
A criação do Conselho de Contas
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como mecanismo de controle externo
sobre os TC’S e seu efeito sobre a rotina
dos Tribunais de Contas também foi
abordada pelo senador.
Kleber Lima, abrindo o debate,
questionou a imprensa como o quarto
poder. João Forni, respondendo
a perguntas, declarou que muitas
crises ocorrem porque “as pessoas
perdem a hora de sair”. As instituições
permanecem e as pessoas vão embora.
No caso dos TC’s, se um conselheiro
tem problema ele deve se afastar para
não macular a instituição. “Onde tem
pessoas, tem erros”, concluiu.
Antero Paes enfatizou que o
procedimento correto - independente
de qual seja o veículo - é não se
negar a prestar informações; e que as
informações sejam verdadeiras e que
sejam dirigidas a quem deu a notícia.
Articulação dos TCs e promoção
do Controle Social
A segunda palestra da tarde teve
como tema “A articulação dos Tribunais
de Contas com outras instituições, ações
de Ouvidoria e informações para a
sociedade civil: a promoção do Controle
Social”.
Coordenou a mesa o presidente do
TCE/PA, Cipriano Sabino de Oliveira
Júnior. O assunto teve como palestrante
o presidente do TCE/MT, Antonio
Joaquim, e como debatedores Valdecir
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No segundo dia do evento, a primeira
palestra foi sobre “A estruturação
e a articulação das assessorias de
comunicação como base para a
construção da imagem das instituições
em nível nacional”. Luiz Sérgio Gadelha,
conselheiro do TCM/CE e diretor da
Atricon foi responsável pela coordenação
da mesa. Os palestrantes foram Renato
Parente, Secretário de Comunicação
do Supremo Tribunal Federal (STF)
e Karla Cristina de Oliveira Ferreira,
coordenadora de comunicação do TCU;
e o debatedor Salomão Ribas.
Luiz Gadelha iniciou agradecendo
em nome da Atricon a realização
do evento pelo TCE/MT, que é um
momento importante na pauta do
PROMOEX, e justificou sua ausência no
dia anterior por estar em um encontro
em Fortaleza, Ceará, passando a palavra
a Renato Parente.
“Não se faz jornalismo na
comunicação pública institucional
– falou Parente – porque, por mais
independente que seja a estrutura, por
mais que tenha interesse em levar uma
informação direta e limpa, sem nenhum
viés, ela é ‘chapa branca’, ela tende”.
Após conceituar comunicação
integrada, Parente esclareceu que o
jornalismo não é a única ferramenta que
se tem para se levar uma mensagem.
“Nós temos a publicidade, nós temos
o Marketing, nós temos eventualmente
a Relações Públicas. São várias as
ferramentas que se têm - que podem
e que devem - de se levar a imagem
adequada ao público”.
“Cooperação é uma maneira de
se tratar a comunicação de forma
operada por um conjunto de agentes”,
prosseguiu. “Os exemplos mais bem
sucedidos que nós temos no Brasil

Foto: Marcos Bergamaso – TCE/MT
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Ex-Senador Antero Paes de Barros fala como lidar com crises de imagem. Na mesa, conselheiro Wanderley Ávila, do TCE/MG e os
jornalistas João José Forni e Cleber Lima

do uso de comunicação de forma
diversificada – como temos aqui os
Tribunais de Contas de todos os estados
brasileiros –, a efetividade, a chance
dessa comunicação atingir seu objetivo
é muito maior se ela for executada
de forma integrada”. Como exemplo
Parente citou as experiências bem
sucedidas no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e no Judiciário.
Segunda palestrante, Karla Cristina
de Oliveira Ferreira falou sobre a
experiência do Tribunal de Contas da
União, que aumentou o número de
jornalistas e estagiários e adequou sua
comunicação para atender às demandas
da sociedade. “Temos que mostrar
para a sociedade porque existimos. A
sociedade exige transparência. Porque
não aproveitar esse momento para
mostrar que estamos do lado dela?
Somos fiscalizadores, cuidamos do seu
dinheiro”.
Defendendo a participação da
área de comunicação no processo de
controle externo, Karla acentuou que
os assessores de comunicação têm que

mostrar a sua importância; “que fazemos
a diferença”.
Severiano José Constandrade de
Aguiar, presidente do TCE/TO, teceu
considerações a respeito dos TCs. “Os
tribunais de Contas são essência da
sociedade. Os TCs são exigência da
sociedade”. “Falta articulação. Nós
estamos presentes no Brasil inteiro. Falta
articulação para podermos desenvolver
nossos papéis”, disse.
A mesa seguinte tratou do tema “A
Política de Comunicação dos Tribunais
de Contas”. Foi coordenador da mesa
Severiano José Constandrade de Aguiar.
Salomão Ribas e Valter Albano foram os
palestrantes e o debatedor o Conselheiro
Fernando Guimarães.
Salomão Ribas falou sobre a
proposta de uma Política Nacional de
Comunicação dos Tribunais de Contas
da União, Estaduais e Municipais e do
Distrito Federal.
“Porque estamos tratando de política
de comunicação social?”, indagou.
“Porque temos que partir da premissa
que temos que nos comunicar”,

respondeu.
Valter Albano, a seguir, usando
definição do TCE/MT, falou sobre a
missão da comunicação: “Informar
a sociedade e demais públicos de
interesse sobre as ações e o trabalho do
TCE/MT, de forma que as informações
sobre o controle externo da gestão
dos recursos públicos sejam úteis ao
cidadão, estimulando assim o controle
social e a construção da cidadania”.
Albano falou, ainda, sobre as diretrizes
da comunicação e apresentou a Estrutura
Organizacional, aprovada, do Conselho
de Comunicação do Órgão.
Imagem dos Tcs e o uso de pesquisas
“A imagem dos Tribunais: o uso
das pesquisas de avaliação como modo
de aferição, relato de experiências
de Tribunais” foi o assunto da mesa
seguinte, coordenada por José Augusto
de Faria, presidente do TCE/AC. Foram
palestrantes Heloiza Garcia Pinto,
diretora de Planejamento Estratégico do
TCE/MT, Humberto Canuzo, do TCE/RS

Revista TCMRJ

n. 42 - setembro 2009

95

96

setembro 2009 - n. 42

Fotos: Marcos Bergamaso – TCE/MT

em pauta

e José Dias Netto e Salomão de Castro,
do TCE/CE.
Relembrando o objetivo geral do
Programa PROMOEX – Programa de
Modernização do Sistema de Controle
Externo dos Estados, Distrito Federal
e Municípios Brasileiros, Heloiza
Garcia falou, entre outros assuntos, da
necessidade dos TCs estabelecerem
parcerias, de comunicar as boas práticas
de gestão aos outros Tribunais, de
procurar o pessoal das Unidades do
PROMOEX para ver recursos, e da
grande importância da pesquisa de
imagem.
Elizabeth Queiroz, consultora de
Planejamento Estratégico do TCE/MT,
elaborou o uso da pesquisa no Tribunal,
informando que o TCE/MT já realiza
pesquisas regularmente desde 2003.
As pesquisas realizadas – quantitativas
e qualitativas – envolvem servidores
jurisdicionados e a sociedade.
Dividindo a exposição com Júlio
César, Humberto Canuzo, auditor
público externo, declarou que os
problemas encontrados no TCE/RS,
no início dos trabalhos foram a falta
de celeridade – hoje já tem as contas
todas julgadas - e a transparência.
Nesse sentido desenvolveu-se o Portal
da Transparência, do qual consta,
inclusive, a relação de todos os
servidores, com nome, cargo, função e
local de trabalho.
Julio falou que a realização de
pesquisa inicialmente ocorreu para
a certificação do ISO. A pesquisa de
satisfação entre os jurisdicionados visava
à identificação do grau de conhecimento
e satisfação das jurisdicionadas e
sociedade civil com relação ao seu
desempenho no exercício de suas
funções.
Os resultados da pesquisa estão no
site do Tribunal.
O TCE/CE, Luiz Dias Netto e
Salomão de Castro falaram sobre as
pesquisas realizadas pelo órgão. Já
fizeram três pesquisas. O objetivo da
última, que está no Portal, foi aferir o
grau de conhecimento e satisfação das
jurisdicionadas e da sociedade civil com
relação ao seu desempenho no exercício
de suas atribuições constitucionais.

Karla Cristina, do TCU, discorre sobre a
estruturação e articulação das assessorias
de comunicação

Foram distribuídos 300 questionários
estruturados. O TCE contratou uma
empresa terceirizada. Os resultados
podem ser vistos no Portal.
Cases de Comunicação Integrada
Na parte da tarde, o tema foi
“Cases de Comunicação integrada – A
experiência do TCE/MT e do TCU”.
Coube ao conselheiro presidente do
TCE/AL, Isnaldo Bulhões Barros, a
coordenação da mesa.
Possuidor de uma estrutura de
comunicação completa, Américo
Corrêa, coordenador de Comunicação
do TCE/MT explicou como foi montada
a estrutura, enfatizando que, “se não
tiver o envolvimento do Colegiado,
nada é possível realizar”. “Da decisão
política, se arregimentou cargos de
todo o Tribunal de Contas para a
Assessoria de Comunicação. Foram
feitas parcerias com o Instituto Creatio,
agência de publicidade e contrato
de clipping eletrônico e impresso
(sites e jornais). Américo apresentou a
estrutura do Conselho de Comunicação
montado no Tribunal, que se reúne
mensalmente para decidir as políticas
de comunicação.
“Toda a execução da comunicação
é terceirizada. Não é da competência
da área de comunicação contratar
jornalistas. As pessoas que trabalham
são de empresas contratadas para
executar este trabalho, falou.
Américo informou também
que as campanhas do TCE/MT são
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Jornalista Américo Correa apresenta a
experiência do TCE/MT

todas voltadas para a finalidade. Não
promovem o Tribunal, promovem o
serviço, e que todas as publicações do
TCE/MT estão disponíveis na Internet.
A experiência do Tribunal de Contas
da União foi apresentada pela jornalista
Karla Cristina de Oliveira Ferreira,
coordenadora de comunicação do TCU
e por Joventina Evaristo da Silva, da
Assessoria de Comunicação.
O painel “Portal, Rede dos TCs e GCI
– avaliação, resultados e perspectivas”
foi coordenado pelo conselheiro
Fernando Guimarães, do TCE/PR,
coordenador do Grupo de Comunicação
Institucional (GCI) , que é formado por
pessoas que tem o comprometimento,
pelo PROMOEX, de discutir a política
nacional de comunicação dos tribunais
de contas.
Participaram da apresentação os
membros do grupo Eduardo Montenegro,
do TCE/PE, Tricia Munari Pereira, do
TCE/SC, Alexandre Alfaix, do TCE/GO
e Paulo Roberto Riccioni (TCE/SC).
O Encontro representou para os
responsáveis pela área de comunicação
dos tribunais de contas um marco, não
só em relação ao desenvolvimento de
uma política de comunicação integrada,
como também em relação à articulação
entre as áreas e compartilhamento de
experiências e soluções.

TCMRJ participa de 1º Encontro de
Controle Social do Rio de Janeiro

Representantes dos diversos órgãos participantes do Encontro

R

ealizado entre os dias
18 e 28 de junho, o 1º
Encontro de Controle
Social do Rio de Janeiro
visou ao incentivo do
controle social no Estado. Foram
realizados nesse período palestras,
encontros e cursos sobre controle
social e prevenção e combate à
corrupção. Os eventos aconteceram em
universidades (UNIRIO, Universidade
Cândido Mendes, UFRRJ, UniLaSalle
Niterói) e no Conselho Regional de
Contabilidade, e culminaram com a
assinatura do Acordo de Cooperação
para o Desenvolvimento do Controle
Social e do Acordo de Cooperação
Técnica da Rede de Controle da Gestão
Pública no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, dia 26 de junho, no auditório
do Palácio da Fazenda.
A abertura do evento contou com
a apresentação dos corais do TCE e
do TCMRJ que, juntos, interpretaram
o Hino Nacional.
A Rede de Controle da Gestão
Pública é formada, inicialmente,
pelo Ministério Público Federal,
Controladoria-Geral da União (CGU),

Thiers Montebello e o prefeito Eduardo Paes, atentos ao evento

Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), Tribunal
de Contas da União (TCU), Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro e Secretaria de Estado
de Fazenda do Rio de Janeiro, e tem
por finalidade ampliar e aprimorar a
integração entre as instituições e órgão
públicos partícipes, com atuação no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a
fim de desenvolver ações direcionadas
à fiscalização da gestão pública, ao
diagnóstico e combate à corrupção, ao

fomento e reforço do controle social, ao
tráfego de informações e documentos,
ao intercâmbio de experiências e a
capacitação dos seus quadros.
A assinatura do Acordo representa
a soma dos esforços dos partícipes
para dar mais efetividade à ação de
controle, instituindo uma sistemática
e instrumentos que permitam o
intercâmbio de informações entre
os diversos órgãos, em defesa da
probidade administrativa, aumento
da fiscalização e do controle da gestão
dos recursos públicos.
Na mesma cerimônia foi assinado,
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adolescentes alunos do Ciep Mané
Garrincha em Magé, apresentou
um breve espetáculo de música,
utilizando instrumentos adaptados
de material reciclável, num show
que entusiasmou a todos por sua
criatividade.
Secretário de Controle Externo do
TCMRJ profere palestra na UCAM

Marco Scovino fala sobre os Controles Institucional e Social

ainda, o Acordo de Cooperação para o
No encerramento da cerimônia
Desenvolvimento do Controle Social, o m i n i s t r o Wa l t o n A l e n c a r
que objetiva a soma de esforços para Rodrigues, do TCU, discorreu sobre
procedimentos comuns entre diversas a importância dos acordos assinados
instituições e esferas de governos para na ocasião e da necessária atuação
a implementação de um controle social da sociedade civil no combate à
no Estado do Rio de Janeiro. Com o corrupção e no fortalecimento da ação
acordo, cada entidade poderá utilizar governamental.
ações já desenvolvidas em outras
Após o discurso do ministro, o
instituições. O Acordo de Cooperação Coral Mané Garrincha, formado por
para o Desenvolvimento
do Controle Social alcança,
além dos signatários
da Rede de Controle, a
Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) e a Secretaria
Estadual de Educação.
Pelo Tribunal de Contas
do Município do Rio
de Janeiro, o presidente
Thiers Montebello assinou
os acordos.
O prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes
prestigiou o evento, entre
outras autoridades. Cerca
de 400 pessoas lotaram o
auditório do Ministério da
Fazenda, que contou com
as palestras “A importância
do Controle Social no
Brasil”, de Luciene Ferro
Cunha, auditora da Receita
Federal, e “Integração
Institucional para o
Controle Social no Rio
de Janeiro”, proferida por
Marcelo Paluma Ambrózio,
da Controladoria-Regional
da União.
Cartaz do evento do dia 23
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Marco Antônio Scovino, secretário de
Controle Externo do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, proferiu
palestra no Auditório Josué de Castro,
da Universidade Candido Mendes, dia
23 de junho, dentro da programação
do 1º Encontro de Controle Social do
Rio de Janeiro, “ciclo de palestras que
tem como objetivo implementar ações
que possibilitem a inserção do cidadão
no acompanhamento da aplicação dos
recursos públicos”, conforme ressaltou
Patrícia Izabel Torres Monteiro, da
Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional-2ª Região,
presidente da mesa e que
mediou os debates.
Para Scovino “temos
que melhorar e tentar
instrumentalizar melhor
os órgãos de controle, ao
mesmo tempo em que a Lei
de Responsabilidade Fiscal
nos dá limite para a despesa
de pessoal...A solução é o
controle social...Devemos
sensibilizar a população
de que precisamos de mais
pessoas para ajudar”. Scovino
citou, ainda, diversas cidades
que utilizam uma rede de
controle social, os chamados
“observatórios sociais”, que
vem obtendo sucesso nessas
iniciativas.
Tendo como tema “Os
Controles Institucional e
Social”, além de Scovino,
também apresentaram
palestras Osvaldo Vicente
Cardoso Perrout, do Tribunal
de Contas da União e Vinícius
Panetto do Nascimento, do
Ministério Público Federal.

II Jornada de Direito
Comparado Brasil-EUA

Collin Crawford, Farlei Martins Riccio, Luis Roberto Barroso, José Baptista de Oliveira Júnior, Thiers Montebello, Erick Holm-Olsen e
Flávio Willeman

A

conteceu nos dias 15 e
16 de junho, no Rio de
Janeiro, a 2ª Jornada de
Direito Administrativo
Comparado Brasil –
EUA. O evento, realizado pela Escola
de Magistratura Regional Federal da 2ª
Região – EMARF, em parceria com o
Consulado Geral dos Estados Unidos,
com a Georgia State University, a
Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro (PGE/RJ), o Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro e com a Universidade Cândido
Mendes (UCAM), e contou com o
apoio da Escola de Advocacia Geral
da União.
Participaram do evento renomados
juristas brasileiros e americanos,
que abordaram temas de interesse
nacional, tais como controle judicial
das ações afirmadas, proteção do meio
ambiente, orçamento participativo e
regulação do comércio internacional.
Fizeram parte da mesa de abertura
José Baptista de Oliveira Júnior,
diretor da Faculdade de Direito da
UCAM; Collin Crawford, da State
University College of Law; Farlei
Martins Riccio, Luis Roberto Barroso,
Thiers Montebello, Erick Holm-Olsen

e Flávio Willeman, procurador do
Estado do Rio de Janeiro.
A palestra de abertura ficou a
cargo do procurador do Estado do Rio
de Janeiro, mestre em Direito pela
Universidade de Yale e professor da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Luiz Roberto Barroso.
O painel “Metodologia de
Comparação no Direito e Acesso à Justiça
no Brasil e nos EUA” teve a participação
do juiz federal e pesquisador da PUCRio Alceu Mauricio Jr, Ana Lúcia de
Lyra Tavares, professora da PUC-Rio, e
Penny White, da University of Tennessee
College of Law.
Na parte da tarde, o segundo
painel abordou o “Controle Judicial
de Políticas e Ações Afirmativas”.
Foram palestrantes Daniel Sarmento,
procurador regional da República
e professor da UERJ, o advogado
Humberto Adami, presidente do
Instituto de Advocacia Parcial e
Ambiental, e o coordenador do
Programa de Políticas da Cor do
Laboratório de Políticas Públicas da
UERJ, Renato Ferreira.
Encerrando a programação do
dia 15, Becky Jacobs, da University of
Tennessee College, e Silvia Pinheiro,

professora da FGV apresentaram
painel sobre a Regulação do Comércio
Internacional, discorrendo sobre a
GATT, NAFTA e Mercosul.
No dia seguinte os trabalhos
foram abertos com a apresentação do
painel “Direito de Cidade: crescimento
populacional, proteção ao meio ambiente
e direito à moradia”. Os apresentadores
foram o defensor público do Estado do
Rio de Janeiro, Alexandre Mendes, e os
professores da FGV-Rio, Rafael Vanzella
e Rômulo Sampaio.
Collin Crawford e Vanice Lírio
do Vale, procuradora do município
do Rio de Janeiro abordaram o tema
“Orçamento Participativo: adequação
e redefinição do modelo institucional”.
E m se g uida , o pr o c ur a dor do
município do RJ, Gustavo Binenbojm,
o subprocurador geral do Estado do
Rio de Janeiro, Rodrigo Mascarenhas,
e o vice-diretor da pós-graduação da
FGV-Rio, Sergio Guerra, apresentaram
o painel sobre os “Desafios da
regulamentação jurídica no Brasil e
nos EUA”.
O encerramento ficou a cargo
do procurador do Estado do Rio de
Janeiro, mestre e doutor em Direito,
Marcos Juruena Villela Souto.
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VI Fórum Brasileiro de Controle
da Administração Pública e
III Fórum Brasil-Espanha de
Direito Administrativo

Carlos Pinna de Assis, Victor Faccioni, Ubiratan Aguiar, Luis Cláudio Rodrigues Ferreira, Thiers Montebello, Juarez Freitas
e Carlos José de Souza Guimarães

A

conteceu dias 02 e 03
de junho, no Rio de
Janeiro, no Rio Othon
Pa l a c e H o t e l , o V I
Fórum Brasileiro de
Controle da Administração Pública
e o III Fórum Brasil-Espanha de
Direito Administrativo. O evento,
que reuniu grandes nomes da cultura
jurídica, notadamente do Direito
Administrativo e da área de Controle,
foi realizado pela Editora Fórum, com
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o apoio institucional da Associação
Brasileira dos Tribunais de Contas
dos Municípios – Abracom, da
Associação Nacional do Ministério
Público de Contas, da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil – Atricon, do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, da Controladoria-Geral da
União, Advocacia Geral da União e
do Ministério do Planejamento.
A mesa de abertura do evento
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contou com as presenças dos
presidentes do Tribunal de Contas
da União, ministro Ubiratan Aguiar;
do TCMRJ, Thiers Montebello;
da Atricon e conselheiro do TCE/
RS, Victor Faccioni; do Instituto
Brasileiro de Altos Estudos e Direito
Público, professor Juarez Freitas;
do presidente emérito da Atricon,
Carlos Pinna de Assis e do diretor
da Escola de Advocacia-Geral da
União no Rio de Janeiro, Carlos José

de Souza Guimarães.
Após a abertura, feita pelo
presidente da Editora Fórum, Luís
Cláudio Rodrigues Ferreira, coube ao
professor Juarez Freitas, da PUC/RS
e UFRGS, a primeira palestra do dia,
com o tema “Direito Fundamental ao
Serviço Público de Qualidade”.
Para o professor Juarez Freitas,
a primeira proposição a fazer em
relação ao tema de sua apresentação
é a de que “Controle de Juridicidade
Constitucional ou Controle de
Constitucionalidade no Brasil
não pode ser visto de maneira
reducionista, como pertinente tão
somente ao Poder Judiciário. Há
uma ideia corrente de que só o
Poder Judiciário faria controle de
constitucionalidade. Em primeiro
lugar, minha proposta de reflexão
não é para debilitar, enfraquecer,
diminuir o caráter de controle, último,
intangível, que o Poder Judiciário
deve exercer no sistema brasileiro
por força do intocável artigo 5º,
inciso XXXV da Constituição Federal.
(...) Tenho convicção que foi a melhor
opção esta de termos o controle
jurisdicional que é último, não no
sentido cronológico, mas último
no sentido de falar por derradeiro
em matéria de sindicabilidade, de
escrutínio dos atos, por exemplo, da
Administração Pública e dos atos
legislativos”, considerou.
Juarez Freitas considera que “o
dever de guarda da Constituição
tem que ser visto com inteligência,
parcimônia e sistematicamente. O
guarda de trânsito não deve fazer
controle de constitucionalidade
como um juiz (...). O controle de
constitucionalidade tem que ser
um sistema. É disso que carecemos,
não mais controles insulares ou
arquipélagos, e sim um sistema
continente. E esse sistema é que
temos construir.
Para Juarez Freitas a defesa da
constitucionalidade é que vai colocar
o Brasil no rumo do controle.
“No momento que tivermos
controle da constitucionalidade
para valer, sistematicamente, haverá

Ministro Ubiratan Aguiar

melhoras. (...) Temos que ser todos
aliados na guarda da Constituição.
(...) Ou nós pensamos em rede ou
o Controle continuará frustrando
as expectativas e os objetivos
da Constituição Brasileira. Mas,
acredito que estaremos à altura
desse novo desafio: valorizar as
carreiras e as instituições de Estado,
e, em consequência disso, valorizar
a deferência. E que todos os limites
e suas atribuições e competências
possam dialogadamente prestar
serviço a mesma Constituição,
finalizou.
O segundo palestrante, ministro
Ubiratan Aguiar, falou sobre “Rede
de Controle da Gestão Pública”.
O ministro apontou dificuldades
relativas ao trabalho do TCU frente
aos vários interesses contraditórios.
“Gestão da coisa pública é muito
difícil. Com seis meses que estou à
frente do TCU, estou com saudades
dos meus processos, e eu não pensei
que isso pudesse acontecer. Mas
também estou com um desafio muito
forte à frente, e esse desafio começa
com ações internas e ações externas.
Dentre essas ações externas estava

um sonho, que eu pensei que fosse
meu, mas que notei que era de muitos,
razão pela qual se transformou nessa
esplêndida realidade que é a Rede de
Controle. E por que a origem desse
sonho? Encontramos limites que
nos eram impostos, limites de toda
a ordem. (...) Por que não damos
as mãos? Por que não montarmos
uma Rede de Controle Externo em
que ela funcione a favor do Estado
Brasileiro?”
Para o ministro Ubiratan Aguiar,
em relação ao TCU, “Nossos
votos falam pelo que nós estamos
realizando”.
O Conselheiro do TCMRJ Antonio
Carlos Flores de Moraes, coordenador
científico do VI Fórum, esteve à
frente do painel seguinte, com o
tema “Auditorias Operacionais – uma
Experiência Européia”, onde coube
ao Síndico da Sindicatura de Cuentas
Del Principado de Astúrias dar uma
visão geral dessa área na Espanha.
No mesmo painel, o conselheiro
do TCE/SC, Salomão Ribas,
substituindo Rafael Medina, do
Tribunal de Contas de Canárias,
impossibilitado de viajar ao Brasil,
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falou sobre o resultado de uma
auditoria para as Ilhas Canárias,
Espanha. Salomão Ribas forneceu,
ainda, notícias sobre alguns aspectos
de construção do modelo de Controle
Público Brasileiro e sobre auditorias
operacionais em andamento em
grande número de tribunais de
contas no âmbito do PROMOEX.
No último painel do primeiro
dia do Fórum, os debatedores foram
Antonio Arias Rodriguez, Síndico
da Sindicatura de Cuentas Del
Principado de Astúrias, que contou
experiências das cortes espanholas,
e o conselheiro corregedor-geral
do TCE/RS, Helio Saul Mileski,
que apresentou o tema “O Controle
Administrativo da Qualidade dos
Serviços Públicos”.
O conselheiro Mileski, em
sua exposição, ressaltou que o
novo modelo de administração
do Estado Brasileiro deve primar
pela eficiência. “Digo que nesse
aspecto de controle administrativo
da qualidade dos serviços públicos,
está dentro do contexto da mais
moderna discussão dos tempos
atuais, estando as sociedades atuais
organizadas sobre a estrutura política
de Estado. Qual a formatação do
Estado contemporâneo? Ele satisfaz
efetivamente as necessidades
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públicas? Este novo tipo de Estado,
exige um novo tipo de administração,
e que tipo de administração, dele
pode decorrer? E o que é importante,
como se procede ao controle desse
novo tipo de administração? O artigo
37 da Constituição Federal brasileira,
em razão do texto introduzido pela
emenda Constitucional nº 19, que
introduziu a Reforma Administrativa
no Brasil, estabelece como exigência
o cumprimento do principio da
eficiência.
Pa r a M i l e s k i , a a ç ã o
controladora dos Tribunais de
Contas foi fundamental para o
avanço da Legislação de Controle
da Administração Pública: “O
controle externo exercido pelo
Tribunal de Contas (...) é fator
fundamental para implantação
de novas políticas públicas. Sem
um sistema controlador eficiente
que tenha uma ação que direcione
para o atendimento das normas
Constitucionais com referência
a um novo tipo de Estado e um
novo tipo de Administração, não se
implantaria política governamental
nesse país. O grande exemplo disso
chama-se Lei de Responsabilidade
Fiscal, que buscou estabelecer um
equilíbrio das contas públicas para o
desenvolvimento sustentável”.
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Mileski elogiou o Controle
Social exercido, atualmente, pelos
órgãos públicos: “As ouvidorias
no âmbito do setor público são o
mais novo elemento de execução
do controle social. O sistema de
ouvidorias dos órgãos públicos
atalha o sistema burocrático, no
sentido de uma solução pronta
e efetiva das necessidades dos
cidadãos que buscam aquele
organismo de Estado. O exercício
do controle social através do sistema
de ouvidorias é impreterivelmente
necessário e importante para a
solução dos problemas da reforma
administrativa”. Mileski sugeriu
ainda a implantação do Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas
para “fortalecer o organismo e não
enfraquecê-lo”, enfatizou.
Para Mileski, aspectos novos
fazem parte de uma nova visão de
Estado. “Invariavelmente o Estado
do 3º milênio deverá atender a
três aspectos fundamentais em
decorrência desse redesenho que se
estabeleceu ao final do século XX:
eficiência, probidade e transparência.
(...) A eficiência passou a ser um
elemento indispensável em todos
os sentidos, tendo em conta a ação
de um novo tipo de Estado. O
Estado mudou, continua mudando

e vai mudar ainda. E nós somos
partícipes de um momento histórico
da humanidade e temos o dever
de darmos conta desse fator para
darmos a contribuição necessária
para melhorar os destinos do Estado
e consequentemente da sociedade“.
“O princípio da eficiência é
fator fundamental para o alcance da
eficácia e para que haja entendimento
das reais necessidades dos cidadãos.
E para isso, evidentemente, teremos
que ter um sistema de controle que
atenda às novas necessidades do
Estado. Terá que ser, invariavelmente,
também um controle eficiente, probo
e transparente”, finalizou Helio
Mileski.
Flávio de Araújo Willeman,
procurador do Estado do Rio de
Janeiro, foi o primeiro palestrante
do segundo dia do VI Fórum e
apresentou o tema “O Controle
d o s At o s Ad m i n i s t r a t i v o s e a
Responsabilidade Civil do Estado”.
“A prestação de contas junto com
a eletividade, com a periodicidade
de ocupação de cargos públicos e
com a responsabilidade dos agentes
públicos, formam os maiores pilares
do Republicanismo. (...) Não há
como compreender responsabilidade
civil, estatal sem pensarmos em
controle. Não há como pensarmos
em controle sem imaginarmos que,
em decorrência desse Controle, pode
advir o dever de indenizar do Poder
Público. Temos, ainda, que analisar
que a responsabilidade civil do
Estado está umbilicalmente ligada à
ideia de Estado de Direito, a ideia de
que o Estado se submete às regras que
ele, Estado, edita e, portanto, à luz de
critério de igualdade. O Estado não
pode deixar de ser responsável por
condutas ilícitas que seus agentes
causem a terceiros, sobretudo,
quando esta atividade está inserida
num conjunto de atos que denotem
Controle da Administração Pública”,
acredita Flávio Willeman.
Na sequência, Gustavo
Binenbojm, professor adjunto de
Direito Administrativo da Faculdade
de Direito da UERJ, ministrou

Antonio Carlos Flores de Moraes entre Salomão Ribas e Antonio Arias

palestra sobre “O Controle dos Atos
Discricionários”, fazendo reflexão
inicial sobre “a busca de uma
compreensão histórica do instituto
da discricionariedade”.
Gustavo considerou, ainda, que
“é possível afirmar que todos os
atos administrativos são vinculados
ao direito, porém em diferentes
graus. Esses graus, distintos de
vinculação à juridicidade, variam
conforme as estruturas das normas
jurídicas aplicáveis a cada caso.
Portanto, em qualquer caso, todo ato
administrativo, em tese, é passível
de alguma espécie de controle
jurídico. É preciso examinar a norma
aplicável, sua estrutura e outros
elementos, para que se defina o
grau e em que sentido é possível a
realização do Controle”.
Jessé Torres Pereira Júnior,
desembargador do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, em sua
apresentação “Controle Judicial da
Qualidade dos Serviços Públicos”,
buscou também apresentar casos do
seu trabalho na magistratura.
Para Jessé Torres, o que leva
o usuário a buscar na tutela
jurisdicional uma emenda, uma
prestação, correção ou medida
em relação aos serviços públicos
que lhe sejam prestados de modo
insatisfatório “é a percepção de que
o serviço não funcionou bem, não
correspondeu às suas necessidades,

sua expectativa. Porque o resultado
que não é bom e viola, maltrata,
eventualmente, um direito que
o usuário entenda ter, ele vai se
socorrer do Poder Judiciário em
busca de uma solução substitutiva
ou corretiva da atuação insatisfatória
dos prestadores do serviço”.
Jessé Torres questionou também
a crescente judicialização e os
caminhos a que ela pode levar: “O
Poder Judiciário vai fazer as vezes
do Legislativo que se omite, vai
fazer as vezes do Executivo, que se
omite? (...) Há um ímpeto de se fazer
isso diante de omissões. É preciso
segurar essa vontade. Qual a linha
de fronteira? O que autoriza o Poder
Judiciário a fazer essa intervenção?
Só a omissão ou algo mais?”
O desembargador acredita que
uma maior reflexão é necessária para
se impor limites à ação do Poder
Judiciário. “Temos que construir
algo que legitime as intervenções a
partir da lesão. Não havendo lesão
não há porque intervir. Mas, em
que medida? (...) É preciso debater
muito sobre isso. E dessa reflexão
todos devem participar. Não é uma
questão exclusiva de juízes, pelo
contrário!”
Dentro do tema “Controle das
Licitações e Contratos”, o advogado e
professor de Direito Administrativo,
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
abordou, principalmente, a sustação
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de contratos pelos tribunais de
contas: “Entendemos que sustar um
contrato é determinar que não se faça
mais nada, nada se opere no mundo
dos fatos, o que abrange pagamentos.
(...) Por isso entendo que quando um
Tribunal de Contas determina não
pagar, ele pode até dizer não pagar
parcela do valor. Agora, não pagar
significa, creio, sustar um contrato.
E essa competência, veremos, é
exclusiva do Poder Legislativo”.
E conclui: “O Tribunal de Contas
não pode sustar contratos, mas lhe
é implícito o poder de determinar à
Administração que o faça”.
Vanice Lírio do Vale, procuradora
do município do Rio de Janeiro,
debateu o tema “Controle de Políticas
Públicas”: “O planejamento, que
se expressa nas políticas públicas,
é um grande instrumento que vai
permitir visibilidade de todas as
etapas desse diagnóstico que se
fez de qual atuação mais adequada
a se desenvolver, do resultado a
que se quer chegar, ou do que se
pretende obter. É esse instrumento
de planejamento, políticas públicas,
que permitirá o exercício do controle,
em todos os sentidos, não só o
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controle externo, o controle formal
do poder, mas também o exercício
do controle social”.
Vanice reconhece vantagens na
posição institucional dos Tribunais
de Contas para o controle das políticas
públicas. “Existem novos arranjos
institucionais que o Judiciário está
absolutamente distanciado e o
Tribunal de Contas tem condições
de observar mais proximamente e
formular o raciocínio crítico, observar
como um parceiro crítico, quase um
alterego da Administração”, disse.
No encerramento do VI
Fórum Brasileiro de Controle da
Administração Pública e o III
Fórum Brasil-Espanha de Direito
Administrativo, o professor Diogo de
Figueiredo Moreira Neto apresentou
a palestra “Novos Paradigmas do
Controle”.
Segundo o professor Diogo de
Figueiredo, o tema é imensamente
vasto “porque o Controle é a
contrapartida civilizada do Poder.
Então, para entendermos a dimensão
do que significa o Controle, temos
que entender a dimensão do Poder.
E se o Poder é, em princípio, mau e
bom, ele é instrumental, não é mau
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nem bom. (...) Quando mal utilizado
o Poder é deletério, e aí o Controle é
a única solução. Porque se o Poder é
civilizador, o Controle é duplamente
civilizador, porque ele segura o Poder
naquilo que ele é deletério”.
Diogo de Figueiredo acredita
que os novos paradigmas do
Controle significam a luta contra as
imunidades do Poder. “Temos que
buscar paradigmas novos porque
esta é uma luta infindável. É uma
ambiguidade histórica do próprio
Poder, afinal, toda história do Controle
acompanha a história do Poder,
consequentemente, o paradoxo é que
ele, sendo Poder simultaneamente
é bom e mau, criador e destruidor.
O resultado que temos aqui, ainda
presente desde as formas gregárias
primitivas, a ideia de supremacia, a
ideia de comando, a ideia de ordem,
a ideia de que alguém com a sua
vontade se superpõe à vontade de
outro ou de outros. Portanto, esse
é o instrumento imprescindível
para a civilização, mas instrumento
que tem que ser cuidadosamente
aplicado. (...) A Administração é uma
espécie de Poder do Estado”, conclui
o professor Diogo de Figueiredo.

Seminário debate Direito e
Desenvolvimento entre Brasil e EUA

N

o dia 15 de maio foi
realizado no auditório
da EMERJ, pela Harvard
Law Shool Association
of Brazil (HLSAB) e a
Escola de Direito do Rio de Janeiro,
da Fundação Getúlio Vargas (FVG), o
“Seminário Internacional de Direito e
Desenvolvimento entre Brasil e EUA”.
O Seminário, que trouxe pela primeira
vez ao Brasil um ministro da Suprema
Corte Americana – Antonin Scalia –, foi
iniciativa do presidente e do diretor da
HLSAB, os advogados e irmãos gêmeos
Max e Marcus Fontes.
A abertura do evento foi realizada por
Max Fontes, seguido pelo presidente em
exercício do TJ/RJ, Antonio Duarte; pelo
diretor da EMERJ, Manoel Alberto e pelo
professor Joaquim Falcão, diretor da FGV
Direito Rio.
O ministro Carlos Velloso, membro
honorário de Harvard, foi o primeiro
palestrante, abordando o tema da
constitucionalização do Direito no atual
estágio do desenvolvimento econômico.
O professor Oscar Vilhena,
coordenador do Programa de Mestrado
da FVG Direito/SP, foi o segundo
palestrante. Para ambos, a Corte de 1988
representou um marco histórico e uma
tentativa de democratizar e desenvolver
o País, social e economicamente.
O papel do Judiciário no momento
atual foi abordado pelo palestrante
seguinte, Luiz Roberto Barroso. Barroso
considera que a transferência do Poder
Político do Executivo e do Legislativo para
o Judiciário é um fato. A justificativa de
tamanha judicialização decorre do próprio
modelo constitucional brasileiro.
Já o “ativismo judicial” é uma atitude;
pode se manifestar de várias formas,
porém normalmente ocorre quando há
um déficit de atuação do Legislativo e
Executivo.“Como tudo é judicializado, o
juiz precisa ter a humanidade para saber
se, embora podendo, deve analisar certas
questões”, conclui.

Max Fontes, Thiers Montebello, Ministro Antonin Scalia e Marcus Fontes

Joaquim Falcão, diretor da FVG
Direito Rio e conselheiro do Conselho
Nacional da Justiça, falou sobre o dilema
jurídico presente tanto no Brasil quanto
nos Estados Unidos de se o juiz deve
assumir uma postura “consequencialista”,
“interpretativista”, ou seja, indo além do
texto constitucional, ou “textualista”, que
se refere à aplicação fiel da Constituição
e das leis. Para Falcão, o que está em
jogo nesta discussão é a separação dos
Poderes que a democracia pretende em
cada país. A essência da democracia tem
como núcleo as “regras de competição”
entre os Poderes. Cada vertente terá seus
aliados, formando, portanto, doutrinas
interpretativas que competem entre si. “É
preciso que exista sempre uma sequência
de equilíbrio entre os Poderes. O dia em
que essa sequência parar, não existirá mais
democracia”, afirmou Falcão.
O palestrante seguinte, Antonin
Scalia, Ministro da Suprema Corte
Americana, conhecido pela sua posição
conservadora, defendeu o “originalismo”,
método de interpretação constitucional
que busca extrair do texto o significado
original atribuído pelos constituintes
americanos.
“Se você é um juiz em uma democracia
e se você está feliz com todas as suas
decisões, você é um mau juiz, pois o
trabalho do magistrado não é chegar a
um resultado específico determinado pela
Constituição”, afirmou.
O ministro ressaltou que a imprensa
normalmente publica decisões judiciais
nos jornais, sem saber na realidade os

detalhes fatídicos dos julgamentos. Isso
porque o que o público quer saber é
“quem ganhou” e “quem perdeu”. Se a
“pessoa ruim” perdeu, o juiz é um bom
juiz, se essa “pessoa ruim” ganhou, ele é
um mau juiz, explicou. Segundo Scalia,
não se pode julgar um juiz baseado na
opinião dos jornais. O palestrante afirmou
que, ao concordar com uma postura,
“interpretativa / consequencialista”
dos magistrados, não se pode falar em
democracia, mas numa “aristocracia de
juízes”, que distorce o que a população
decidiu por meio da Constituição, para
chegar a resultados que a democracia
deveria considerar justos.
O último palestrante da manhã,
Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral
da Justiça do Rio de Janeiro abordou o tema
“Globalização do Crime Organizado”.
Cláudio Lopes registrou a importância
do Ministério Público e das instituições
federais envolvidas no combate de crimes
transnacionais.
Na parte da tarde, sob a direção
do diretor da HLSAB, Luiz Müssnich,
o Seminário contou com palestras
sobre questões regulativas e de Direito
Concorrencial entre o Brasil e os EUA,
incluindo combate a cartéis e outras
condutas anticompetitivas que afetam
diretamente a economia dos dois países.
Foram palestrantes Mariana de
Araújo, Secretária de Direito Econômico;
Paulo de Tarso Ribeiro, ex-Ministro da
Justiça; Arthur Badin, presidente do
CADE e Oscar Petersen, Vice-Presidente
Jurídico da Embratel.
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Presidente do TCMRJ recebe
Troféu Dom Quixote

C

Fotos: Cleiton de Andrade

Mesa de abertura do evento

om o objetivo de reconhecer
quem faz a diferença
em prol do Judiciário,
a Re v i s t a “J u s t i ç a e
Cidadania” e a Confraria
Dom Quixote homenagearam, com
a entrega dos troféus Dom Quixote
de La Mancha e Sancho Pança,
personalidades do mundo jurídico, da
iniciativa privada e da sociedade civil
que, no desempenho das suas funções,
têm revelado desvelo e luta em favor
dos desvalidos e injustiçados.
A solenidade de entrega dos troféus
foi realizada no dia 17 de junho, na
sala de sessões da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal, em
Brasília.
O Tr o f é u D o m Q u i xo t e f o i
concedido àqueles que se destacaram
na defesa da ética, da moralidade, da
dignidade, da justiça e dos direitos
da cidadania. Thiers Montebello,
conselheiro presidente do TCMRJ, foi
um dos homenageados.
O Troféu Sancho Pança se destinou
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às pessoas que já receberam o Dom
Quixote e se mantiveram fiéis aos
mesmos princípios.
Foram agraciados com o Troféu
Dom Quixote a ministra do Supremo
Tribunal Federal, Cármen Lúcia; o
ministro da Justiça, Tarso Genro; os
ministros do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Aloysio Corrêa da
Veiga e Rider Nogueira de Brito; o
presidente e o ministro do Superior
Tribunal Militar (STM), Carlos Alberto
Marques Soares e Francisco José da
Silva Fernandes; os ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Herman Benjamin, Paulo Furtado,
Sidnei Beneti e Teori Zavaski; o
advogado geral da União, José
Antônio Dias Toffoli; os presidentes
da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), Maurício Azêdo; do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, Thiers Montebello; da Harvard
Law School Association of Brazil, Max
Fontes; da Comissão de Anistia, Paulo
Abraão Pires Júnior; o diretor jurídico
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Thiers Montebello recebe o Troféu
Dom Quixote, das mãos de
Bernardo Cabral, Chanceller da
Confraria Dom Quixote

Agraciados

da OI, Eurico Teles, e o presidente da
Transpetro, Sérgio Machado.
Receberam o Troféu Sancho Pança
o presidente e o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes
e Eros Grau, respectivamente; o
presidente do Superior Tribunal de
Justiça, César Asfor Rocha; o exsenador, presidente da Transpetro,
Sérgio Machado e o presidente do
Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco
Cappi.
O ministro Gilmar Mendes, em
seu pronunciamento, destacou a
importância da premiação, felicitando
o criador do Troféu e da Confraria
Dom Quixote, Orpheu Salles, também
idealizador da Revista Justiça e
Cidadania, que completa 10 anos de
existência.
Fa l a n d o e m n o m e d o s
homenageados, Sérgio Machado
destacou a importância de dar
reconhecimento às iniciativas para
fomentar a cidadania.
O ex-Ministro da Justiça e
Chanceller da Confraria Dom Quixote,

Agraciados

Bernardo Cabral, afirmou que todos os
agraciados, sem exceção, expõem os
predicados que marcaram a história
do personagem Dom Quixote, por isso
merecem a homenagem.
Referindo-se individualmente a
cada um dos homenageados, Orpheu

Salles, ao dirigir-se ao presidente do
TCMRJ, Thiers Montebello, destacou
sua extrema correção e fiscalização
no exercício de seu cargo, servindo
de exemplo aos homens públicos,
“para mostrar-lhes que devem seguir
íntegros e honestos”.
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Ministro Vilaça recebe
homenagem

Foto: Sergio Tadeu Sampaio Lopes

O

Ministro Marcos
Vilaça, do Tribunal
de Contas da União,
foi distinguido pela
Atricon – Associação
dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil, com a concessão
do Colar do Mérito “Ministro
Seabra Fagundes”, pelos relevantes
serviços realizados ao Sistema de
Controle Externo.
A solenidade de entrega da
comenda ocorreu dia 9 de julho, no
Salão Nobre do Tribunal de Contas
da União.
Na oportunidade, a Atricon
saudou o homenageado, sua esposa
e familiares; o presidente do TCU,
ministro Ubiratan Aguiar, e os
ministros presentes, bem como
técnicos, servidores e demais
convidados.
O vice-presidente da Atricon e
presidente do TCE/SC, conselheiro
José Pacheco, juntamente com
o primeiro vice-presidente,
conselheiro Luiz Sergio Gadelha,
do TCM/CE, fizeram a entrega da
honraria e do diploma.
Conterrânea do ministro Vilaça,
a conselheira Tereza Duere, do
TCE/PE, fez a saudação especial,
e m n o m e d a At r i c o n , n a q u a l
demonstrou a grande sensibilidade
do homenageado como homem
público, devoto das questões sociais,
e lamentou sua saída, por conta
da aposentadoria compulsória:
“Sinceramente, Marcos Vilaça,
o Brasil não poderia dispensar
homens como você. Sabemos que
vivemos ainda um momento de
construção, a democracia. Nossas
instituições estão vulneráveis,
necessitando de pilares para que
possam se sustentar. O nosso povo
precisa de base, de educação.
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Marcos Vilaça discursa. Victor Faccioni, à direita, ouve atento.

Sabemos que o saber literário será
o seu caminho, mas lembre-se que
seu exemplo, seus ensinamentos
e sua amizade serão instrumentos
que utilizaremos em toda a nossa
jornada (...)”.
Agradecendo a homenagem,
M a r c o s Vi l a ç a s e d i s s e m u i t o
honrado em receber o laurel:
“Confesso, surpreendeu-me a
deliberação da Atricon. Fora das
Academias sou pouco gremial.
Talvez alguma deformação do
filho único. Mas se os colegas
quiseram me dar esse troféu de
honra, ninguém pode imaginar o
do quanto gostei”, disse.
E, finalizando despediu-se do
TCU citando Joaquim Nabuco
no seu livro “Minha formação”,
quando recorda palavras do velho
Simeão ao ver no templo o infante
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Jesus: “Nunc dimittis servum tuum,
Domine”.
“O que eu pretensiosamente
quero dizer à comunidade dos que
servem aos tribunais de contas é
do mesmo teor”, prosseguiu: “Agora
dispensa o teu servo, Senhor”.
Pr e s t i g i a r a m a s o l e n i d a d e ,
além da esposa e familiares do
homenageado, seus pares, exministros do TCU, deputados,
presidentes e conselheiros de TCs,
técnicos e servidores da Casa.
O Instituto Rui Barbosa – IRB
esteve representado pelo seu
presidente, Salomão Ribas, do TCE/
SC, e a Abracom – Associação dos
Tribunais de Contas Municipais,
pelo seu vice-presidente e presidente
do TCMRJ, Thiers Montebello.

Foto: Luiz CB Xavier

Rede de Informações vai fiscalizar
gastos com a Copa de 2014

Deputados federais Felipe e Nelson Bournier, Thiers Montebello, Edgard Camargo Rodrigues, Antonio Joaquim, Francisco Netto,
Deputado Paulo Rattes, Julio Pinheiro e Valdecir Pascoal. Sentados: Ministro Ubiratan Aguiar, deputado Silvio Torres, senadora Marisa
Serrano e deputado Rômulo Gouveia

C

onsiderando que os
compromissos assumidos
pelo Brasil para sediar
a Copa de 2014 exigirão
do Estado Brasileiro
desembolsos regulares nos próximos
cinco anos, os órgãos encarregados
de fiscalizar e controlar os gastos
públicos, como os tribunais de contas,
a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, se estruturaram de forma a
compor uma Rede de Informações
para Fiscalização e Controle dos
Gastos Públicos na Organização da
Copa de 2014. O lançamento da Rede,
que terá como missão acompanhar
a utilização dos recursos públicos
praticando um intercâmbio regular de
informações sobre a aplicação destes, e
a assinatura do Protocolo de Intenções,
que assegurará transparência aos

gastos estabelecendo regras, prazos
e procedimentos, foram realizados
no dia 25 de agosto, no Auditório da
Câmara dos Deputados, em Brasília,
após audiência pública organizada pela
Subcomissão Parlamentar Especial.
Na audiência, além dos membros
da Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados, deputado
Silvio Torres, presidente; Rômulo
Gouveia, presidente da Sub-Comissão
Parlamentar Especial e Paulo Rattes,
relator da Subcomissão, estiveram
presentes o presidente do TCU,
ministro Ubiratan Aguiar; o presidente
da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor, Fiscalização e
Controle do Senado Federal, senador
Renato Casagrande; os presidentes dos
Tribunais de Contas de Mato Grosso,
Antonio Joaquim; de Pernambuco,

Severino Otávio; de São Paulo, Edgard
Camargo Rodrigues; do Rio Grande
do Sul, João Luiz Vargas; o vicepresidente do TCE/Amazonas, Julio
Assis Pinheiro, e os o presidentes do
TCMRJ, Thiers Montebello, e do TCM/
Bahia, Francisco Netto.
A Câmara dos Deputados, por meio
da Comissão de Fiscalização e Controle,
e o Senado Federal, representado pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle,
promoverão oficinas de trabalho
reunindo os técnicos dos tribunais.
O prazo de vigência do convênio é
de cinco anos, até a data da Copa. A
primeira providência será a criação de
um Grupo de Trabalho específico para
este fim em cada um dos 12 estados
sub-sedes.
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TCU inaugura 9ª SECEX
no Rio de Janeiro

Fotos: Michelle Glória

N

Ministros, jurisdicionados, servidores e convidados presentes à inauguração

o dia 21 de agosto foi
inaugurada, no Rio de
Janeiro, a 9ª SECEX do
Tribunal de Contas da
União.
Na ocasião, o presidente do
TCU, Ubiratan Aguiar, desenlaçou
a fita simbólica de abertura da nova
Secretaria de Controle Externo,
juntamente com o vice-presidente
do TCU, ministro Benjamim Zymler,
o ministro emérito Marcos Vilaça,
e o presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello.
Em seu discurso, Ubiratan Aguiar
destacou o aspecto preventivo e
pedagógico da atuação do TCU e a
importância de estar mais próximo
à clientela sediada no Rio, composta
por instituições como a Petrobras,
a Eletrobrás e o BNDES, de grande
relevância para o País; e comparou o
controle eficiente da administração
pública ao zelo com que devemos
cuidar da nossa própria casa e família,
110
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Os ministros Marcos Vilaça, Benjamim Zymler e Ubiratan Aguiar no ato de abertura das
novas instalações

desejando bastante êxito à equipe da
9ª SECEX.
Guiados pelo secretário Carlos
Eduardo de Queiroz Pereira, os presentes
conheceram as novas instalações do
TCU no Rio de Janeiro, que ocupam
parte do 12º andar do Edifício do
Ministério da Fazenda, na Avenida
Presidente Antonio Carlos, 375.
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Autoridades locais, dirigentes
e representantes das unidades
jurisdicionadas e dos órgãos que
compõem a Rede de Controle da
Gestão Pública, além dos secretários
gerais do TCU, servidores da 9ª
SECEX, da Secex-RJ e de outras
unidades do Tribunal prestigiaram
o evento.

Foto: Sergio Tadeu Sampaio Lopes

Câmara discute a PEC 28/2007

Conselheiros Salomão Ribas Júnior, Victor Faccioni, deputado Júlio Delgado, conselheiro Luiz Sergio S. Vieira, procurador José Gustavo
Atayde e Thiers Montebello

O

presidente Thiers
Montebello esteve
em Brasília, no dia 9
de junho, na Câmara
dos Deputados,
participando da reunião de audiência
pública da Comissão Especial
destinada a proferir parecer prévio à
proposta de Emenda à Constituição
nº 28/2007, do Deputado Vital do
Rego Filho.
A PEC 28, como é conhecida,
acrescenta o artigo 73-A à Constituição
Federal, criando o Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas.
Thiers Montebello foi

representando a Abracom, da qual
é vice-presidente, com a devida
delegação para proceder a explanação
a que fez juz a Instituição, devido à total
impossibilidade de comparecimento
do presidente, Francisco Netto.
Fo r a m t a m b é m c o n v i d a d o s
para a audiência os presidentes da
Atricon, do Instituto Rui Barbosa, e
o coordenador do PROMOEX.
A Comissão Especial da Câmara é
constituída pelo presidente, deputado
Mauro Benevides, os deputados
Antonio Bulhões, Efraim Filho e
Benedito de Lira, 1º, 2º e 3º vicepresidentes, respectivamente, e do

relator, deputado Júlio Delgado.
Estiveram presentes à audiência o
presidente da Atricon e conselheiro do
TCE/RS, Victor Faccioni; o presidente
do Instituto Rui Barbosa e conselheiro
do TCE/SC, Salomão Ribas; os
presidentes do TCE/SC, José Carlos
Pacheco; do TCE/TO, Severiano José
de Aguiar; do TCE/RO, José Gomes
de Mello e o conselheiro Rochilmer
Mello da Rocha; e os conselheiros
do TCM/CE, Luiz Sérgio Gadelha; do
TCE/AM, Lucio Albuquerque e Julio
Pinheiro e o procurador José Gustavo
Atayde, da Associação do Ministério
Público de Contas (AMPCON).

CNJ empossa novos conselheiros

O

ministro Nelson Tomaz
Braga, desembargador
presidente da Sexta
Turma do Tribunal
Regional do Trabalho
da Primeira Região, tomou posse no
dia 3 de agosto, no Conselho Nacional
de Justiça, juntamente com o ministro
do Tribunal Superior de Trabalho,
Ives Gandra da Silva Martins Filho
e a juíza do Trabalho Morgana de
Almeida Richa, titular da 15 ª Vara
de Trabalho de Curitiba, Paraná.
Na ocasião tomaram também posse
outros membros que irão compor o
Conselho.
A cerimônia foi conduzida pelo
ministro Gilmar Mendes, presidente
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal,

e contou com a presença do presidente
do TST, ministro Milton de Mora
França.
O Conselho Nacional de Justiça
é composto por 15 membros, entre
ministros dos tribunais superiores,
desembargadores, juízes federais e
estaduais, promotores, advogados
e procuradores. Foi instituído pela
EC 45/2004, e os mandatos dos
conselheiros são de dois anos.
A indicação para o CNJ é feita pelo
Supremo Tribunal Federal (presidente
e dois magistrados da Justiça); pelo
Superior Tribunal de Justiça (um
ministro para a Corregedoria Geral de
Justiça e dois magistrados da Justiça
Federal); e pelo Superior Tribunal do
Trabalho (um ministro e dois juízes do

trabalho). O restante dos membros é
indicado pela OAB (dois advogados),
Ministério Público (um promotor e um
procurador) e Câmara dos Deputados
e Senado, com uma indicação cada.
A atual comissão, para o biênio
de 2009 a 2011, é a seguinte: Ives
Gandra Filho, Milton Nobre, Leomar
Barros, Nelson Tomaz Barros, Paulo
Tamburini, Walter Nunes, Morgana
Richa, Felipe Locke, José Adonis, Luiz
Kravchychyn, José Helio, Marcelo
Nobre e Marcelo Neves.
Os novos conselheiros do CNJ
foram aprovados pelo Senado Federal
no dia 7 de julho, e nomeados pelo
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, no dia 15 de julho.
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Planejamento estratégico no TCMRJ

O

Gláucio Torquato narra a experiência do TCE/RN

Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro,
as vésperas de completar seu
trigésimo aniversário, em
uma contínua busca pela modernização
de suas atividades, iniciou a elaboração
de seu Planejamento Estratégico, que
será executado seguindo o modelo
adotado TCU e implementado no TCE/
RN. A coordenação do Planejamento
Estratégico do TCMRJ ficará a
cargo do grupo de trabalho criado
especificamente para este fim, aprovado
pela Resolução nº 578, de 05 de agosto
de 2009, e contará com o apoio dos
referidos tribunais.
Nos dia 24 e 25 de agosto, o TCMRJ
realizou, em parceria com o TCU e o
TCE/RN, um encontro no auditório Luiz
Alberto Bahia, onde foram apresentados
para os técnicos e conselheiros do
Tribunal os princípios e objetivos do
Planejamento Estratégico.
Na ocasião, estiveram presentes no
TCMRJ, o auditor federal de controle
externo do TCU, André Anderson
de Oliveira Barbosa e os técnicos do
TCE/RN, Gláucio Torquato e Ricardo
Villaça.
André Anderson Barbosa
apresentou, na manhã do dia 24,
a palestra “Bases teóricas do
Planejamento Estratégico”, na qual
definiu o planejamento estratégico, os
objetivos de sua realização e os passos,
entre outros assuntos.
Na parte da tarde, Gláucio Torquato
e Ricardo Villaça, da equipe de
planejamento estratégico do TCE/
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André Anderson apresenta as bases do planejamento estratégico

RN, falaram sobre a experiência
de implantação e execução do
planejamento estratégico, abordando o
processo de mobilização de servidores,
a busca da adesão para a execução do
plano de ação que implica, inclusive,
na cultura organizacional do TCE.
No final da tarde, após a Sessão
Plenária, André Anderson Barbosa
fez uma apresentação para os

conselheiros.
Como resultado deste encontro,
foi ampliada a atribuição do Núcleo
de Estudos e Planejamento – NEP, por
meio da Deliberação n° 175, de 24 de
setembro de 2009, que instituiu o, com
a finalidade de coordenar a elaboração,
acompanhar a execução e monitorar os
resultados do Planejamento Estratégico
do TCMRJ.

Planejamento estratégico
O planejamento estratégico é um processo gerencial contínuo e
sistemático, que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições
internas e externas à instituição e sua evolução esperada.
O planejamento estratégico de uma organização pressupõe, inicialmente,
a realização de um diagnóstico institucional em que se analisa a sua
interação com o ambiente, seja quanto aos aspectos internos da organização,
nos quais são identificados os pontos fortes e fracos, seja quanto ao ambiente
externo, onde se identifica as oportunidades e ameaças.
Este processo permite fixar as grandes orientações para que as organizações
possam modificar, melhorar ou fortalecer a sua posição. É uma ferramenta de
apoio à gestão com vista ao desenvolvimento futuro, especificando a forma e
os timings de execução. Para que o planejamento estratégico de sucesso seja
uma realidade, será necessário cumprir determinados pressupostos:
Todos deverão estar envolvidos e ser detentores de uma visão global do
planejamento estratégico.
Todos deverão estar motivados e entender o seu papel e os conceitos
envolvidos no planejamento estratégico.
O estabelecimento de um planejamento estratégico envolve cinco
atividades:
Definição da missão corporativa.
Análise da situação.
Formulação de objetivos.
Formulação de estratégias.
Implementação, monitoramento e controle com a utilização de
indicadores.
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TCMRJ lança Biblioteca Virtual
de Controle Externo

Patrícia explica que a Biblioteca Virtual pretende reunir, em um mesmo local, todos os conteúdos relacionados à área de Controle Externo

L

ançada dia 16 de junho,
no Auditório Luiz Alberto
Bahia, do TCMRJ, a
B i b l i o t e c a Vi r t u a l d e
Controle Externo do
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro.
O evento foi apresentado por
Patrícia Henning, Mestre em Ciência
da Informação pelo IBICT/UFRJ, que
trabalha no Serviço de Gestão da
Informação da Casa Oswaldo Cruz/
Fiocruz com a Biblioteca Virtual e
a Comunidade Virtual “História e
Patrimônio Cultural da Saúde”, e que
vem auxiliando a Divisão de Biblioteca
e Documentação na implantação da
Biblioteca Virtual do TCMRJ.
Patrícia falou à Revista TCMRJ
sobre Biblioteca Virtual e como ela
pode auxiliar o trabalho do Tribunal
de Contas.

O que é uma Biblioteca
Virtual?
A primeira biblioteca virtual do
mundo surgiu em 1991, quando
Tim Berners-Lee, criador da Web,
lançou a denominada “The WWW
Virtual Library”, existente até hoje.
Seu desenvolvimento foi o caminho
inevitável decorrente do acúmulo
incontrolável das informações
disponíveis na Web. Surgiu com o
objetivo de facilitar o acesso, a busca
e a recuperação das informações
disponíveis na Internet de forma
organizada, classificada, selecionada
e, consequentemente, de qualidade.
A Biblioteca Virtual tem o
mesmo princípio de uma biblioteca
tradicional: reunir, em um mesmo
local, informações especializadas de
interesse de seus usuários. A grande
diferença entre elas está na estrutura

física. A biblioteca virtual não tem
paredes nem estantes. A informação
deverá estar no formato digital, sendo
que sua localização não corresponde,
necessariamente, à instituição que
a abriga; o documento pode estar
localizado em qualquer lugar do
planeta, desde que disponível na
Internet. Seu acervo poderá ser de
diversas naturezas, desde livros,
artigos, vídeos e música até sites e
bases de dados.
De que forma ela ajudará no
Controle Externo?
A Biblioteca Virtual de Controle
Externo será uma biblioteca temática
contendo informações relacionadas,
direta e indiretamente, ao tema
“Controle Externo”.
No que diz respeito ao Controle
Externo, a Biblioteca Virtual pretende
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“

A Biblioteca
Virtual pretende
reunir, em
um mesmo
local todos
os conteúdos
relacionados à
área de Controle
Externo.

reunir, em um mesmo local, todos
os conteúdos relacionados à área de
Controle Externo tais como periódicos
eletrônicos, teses e dissertações, livros
eletrônicos, sites de instituições de
ensino e pesquisa, sites de instituições
jurídicas, sites de eventos jurídicos,
cadastro de pesquisadores, legislação,
doutrina e jurisprudência, serviços
jurídicos via Internet além de cursos
presenciais e à distância.
Já com relação aos usuários,
esta Biblioteca Virtual facilitará a
recuperação dessas informações de
forma rápida, ágil e de qualidade.
Como ela funcionará?
Seu funcionamento será via web,
tendo como base um software que
viabilizará todo o trabalho. Ficará
disponível na Internet para todos os
interessados no tema. Sua criação,
desenvolvimento, alimentação e
manutenção serão feitas por meio
de um Comitê consultivo composto,
inicialmente, pelas bibliotecárias dos
TC´s federal, estaduais e municipais
brasileiros, que trabalharão de forma
coletiva na construção da Biblioteca
Virtual do Controle Externo.
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Em relação ao suporte tecnológico,
o que será necessário para a criação
da Biblioteca?
Estamos estudando a possibilidade
de utilizar o sistema DSpace Institutional Digital Repository System
(projeto colaborativo da MIT Libraries
e a Hewlett-Packard Company) e
apoiado no Brasil pelo Instituto
Brasileiro em Ciência e Tecnologia –
IBICTI. Desenvolvido para a criação
de repositórios digitais, é um software
livre no padrão de código aberto com
funções de captura, distribuição e
preservação da produção intelectual.
Este sistema é utilizado por diversas
instituições brasileiras. Entre as
bibliotecas Jurídicas podemos destacar
a BDJur – Biblioteca Digital
Jurídica do Supremo Tribunal de
Justiça e a Biblioteca Virtual sobre
Corrupção.
Para o seu funcionamento será
necessária uma infraestrutura
composta de sistema operacional e
alguns softwares adicionais com as
seguintes configurações.
1. Sistema operacional baseado no
UNIX (Linux, HP/UX etc)
2. Java 1.4 ou mais recente (SDK
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”

padrão, não é necessário o J2EE)
3. Apache Ant 1.6.2 ou mais
recente
4. PostgreSQL 7.3 ou mais recente,
ou Oracle 9 ou mais recente.
O que encontraremos no acervo da
Biblioteca Virtual?
• Documentos Jurídicos
- Periódicos eletrônicos
- Teses, dissertações e monografias
- Livros eletrônicos
• Sites de Instituições Jurídicas
- Ensino e Pesquisa
- Instituições Federais, Estaduais
e Municipais
- Repositório Institucional
- Repositório Administrativo
• Links Jurídicos
- Legislação
- Doutrina e Jurisprudência
- Coleção Atos Normativos
- Serviços jurídicos via Internet
- Cadastro de pesquisadores
- Sites de Pesquisas Jurídicas
• Eventos da área
- Sites de eventos jurídicos
- Cursos presenciais e à distância
Jurídicos

Contas de Cesar aprovadas com
ressalvas, recomendações,
determinações e alertas

Plenário no momento da leitura do Relatório

O

Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro emitiu, dia 10 de julho, em Sessão
Extraordinária, parecer prévio favorável à
aprovação das contas de gestão do prefeito
César Maia, no exercício de 2008.
Tendo como relator o conselheiro José de Moraes, o
relatório e proposta do parecer prévio foram aprovados
por unanimidade pelos conselheiros Jair Lins Netto,
Antonio Carlos Flores de Moraes, Fernando Bueno
Guimarães e Nestor Rocha, embora contivesse Ressalvas,
Determinações, Recomendações e Alertas.
A emissão de parecer prévio sobre as contas do
prefeito é uma das atribuições dos tribunais de contas,
estabelecida pela Constituição Federal. Após aprovação
pelo TCMRJ, o documento seguiu para análise da Câmara
de Vereadores.
Esteve presente à Sessão a Contadora Geral do
Município, Ângela Arezzo.
Conselheiro José de Moraes
Revista TCMRJ
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TCMRJ presente no seminário
“Participação e Controle nas
Políticas de Assistência Social”

O

contador Marcelo
Simas Ribeiro, da
Coordenadoria
de Auditoria e
Desenvolvimento - CAD
do Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro, foi um dos palestrantes
no seminário “Participação e Controle
nas Políticas de Assistência Social”,
discorrendo sobre o tema “O Papel do
CMDCA no Orçamento Municipal”.
O evento, realizado no dia 1º de
julho, foi promovido pela Federação
de Instituições Beneficentes – FIB
e tratou do papel dos conselheiros
de assistência social e de defesa dos
direitos de crianças e adolescentes
no controle das políticas e do
orçamento.
As palestras foram conduzidas
pela Presidente da FIB, Deise Gravina,
anfitriã do evento que contou com
a presença dos palestrantes Flavia

Marcelo Simas Ribeiro, Flavia Teixeira Marques dos Santos, Deise Gravina e
Ismar Barbosa Cruz.
Teixeira Marques dos Santos, da
Secretaria Federal de Controle Interno
- Regional Rio – da Controladoria Geral
da União - CGU) e Ismar Barbosa Cruz,
Secretário da 4ª Secex do Tribunal
de Contas da União – TCU), que
abordaram, respectivamente, os temas

“Programas Federais de Assistência
Social” e “A Importância do Controle
Social, as Prerrogativas dos Conselhos
de Fiscalização, os Conselhos da Área
de Assistência Social, seus Desafios e
Perspectivas”.

Curso de Pregoeiro no TCMRJ

N

o período de 21 a 25 de setembro
foi realizado no Auditório Luiz
Alberto Bahia o Curso de Formação de
Pregoeiros, ministrado pela Escola de
Administração Fazendária – Núcleo
Rio de Janeiro.
O curso, com carga horária de 24 horas, contou
com participação de 15 servidores do TCMRJ, e teve
como professor Pedro Ganem (foto).
O objetivo do curso foi proporcionar aos
participantes condições necessárias e indispensáveis
para desempenharem as funções de Pregoeiro.
Foram oferecidos elementos técnicos para melhorar
os conhecimentos dos servidores, propiciandolhes meios para efetuarem contratações com maior
economia, segurança e eficiência.
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Estado Maior da PMERJ
homenageia assessor do TCMRJ

P

or ocasião do almoço realizado no
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro, dia 17 de setembro,
com o Estado Maior da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, o Assessor
de Segurança Institucional do TCMRJ,
José Renato Torres Nascimento, foi
homenageado pelos coronéis Carlos
Millan, Chefe do Estado Maior Geral
Administrativo e Álvaro Rodrigues Garcia,
Chefe do Estado Maior Geral Operacional,
com a insígnia das Armas e a passadeira do
posto de Coronel de Corporação.
Na oportunidade, o Cel. Mário Sérgio,
Comandante Geral da PMERJ, conversou
longamente com o presidente Thiers
Montebello a respeito das questões
de segurança do município do Rio de
Janeiro.
José Renato Torres Nascimento, de
2003 a 2006, ocupou o cargo de sub-chefe
da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Sergio Aranha, Cel. Carlos Millan, Cel. Álvaro Rodrigues Garcia, José Renato Torres
Nascimento, Cel. Mário Sérgio de Brito Duarte, Comandante Geral da PMERJ, Thiers
Montebello, desembargadora Gizelda Leitão, juíza auditora Ana Paula Barros,
conselheiro José de Moraes e o procurador do Estado, Flavio Willeman

Coral do TCMRJ faz duas apresentações

O

Apresentação do Coral no Ministério da Fazenda

Coral do Tribunal de
Contas do Município
do Rio de Janeiro,
dentro da série de
apresentações deste
ano, esteve presente em dois eventos,
contribuindo para a divulgação do
canto coral no Rio de Janeiro.
Dia 26 de junho, o Coral do
TCMRJ e o Coral do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro
fizeram a abertura do 1º Encontro de

Controle Social do Rio de Janeiro. Na
ocasião, os corais apresentaram junto
o Hino Nacional. O evento, assistido
por cerca de 400 pessoas, ocorreu no
auditório do Ministério da Fazenda.
Em outra oportunidade, dia 27
de agosto, o Coral se apresentou no
Salão Vermelho do Campus Tijuca da
Universidade Veiga de Almeida - UVA,
no Projeto Quintas Corais. O Coral
cantou músicas de seu repertório, que
inclui sucessos como Epitáfio, dos Titãs,

Estrada, do Cidade Negra, e Capim,
do Djavan.
O projeto Quintas Corais, da UVA,
consiste na apresentação de corais
convidados, sempre às quintas-feiras,
às 17h30min.
O Coral do TCMRJ conta,
atualmente, com 20 elementos. A
direção musical é do maestro Zeca
Rodrigues e da professora de técnica
vocal Glaucia Henriques e coordenação
de Marise Barbosa.
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Semana da Saúde no TCMRJ

O

Centro Médico de
Urgência - CMU realizou
no período de 31 de
agosto a 4 de setembro
a Semana da Saúde. O
evento, realizado no auditório Luiz
Alberto Bahia,
contou com a participação de toda
a equipe dos profissionais de saúde e
teve como objetivo a mobilização dos
servidores para maior conscientização
sobre a necessidade do Exame
Periódico Anual.
A participação dos servidores foi
além do esperado. Ao todo foram

atendidos 218 servidores, que passaram
por uma bateria de exames (dosagem
de glicose, verificação da pressão
arterial, medida da circunferência
abdominal, verificação do peso e
altura e, ainda, o exame bucal).
A l é m d e s s e s ex a m e s , d u a s
palestras foram realizadas: uma sobre
Tabagismo e outra sobre Hipertensão
Arterial. A distribuição de folders
e uma cartilha falando de forma
esclarecedora dos programas do CMU
reforçaram a importância de uma
medicina preventiva e odontológica.
O Centro Médico de Urgência

sempre realizou campanhas anuais,
como vacinação contra gripe,
obesidade, hipertensão arterial, saúde
bucal e outras, mas foi a primeira vez
que reuniu todos esses programas em
uma só semana, exceto a vacina contra
gripe, que foi realizada em maio de
2009.
O grau de satisfação dos servidores
e da equipe do CMU, manifestado
durante o evento, demonstrou que
houve um entendimento claro do
objetivo proposto.
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ASTRIO realiza eleição

Mesa apuradora composta por Milton Rodrigues de Oliveira, Irlene Brito de Freitas e Katia Canabrava da Silva Motta, todos do DCO

F

oi realizada dia 16 de julho, no auditório do TCMRJ,
a eleição para a presidência da Associação dos
Servidores do Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro – ASTRIO, biênio de 2009/2011. Com
quatro chapas inscritas, a eleição foi a mais disputada
da história da Associação, com 345 associados votantes.
As chapas, formadas por candidatos a presidência e vicepresidência foram as seguintes: Carlos Henrique Magalhães (ASI)
e Luiz Gustavo Barbosa (SAL); José de Carvalho e Milton Freire
(aposentados); José Netto (DGF) e Luiz Fernando de Carvalho
(DGP), e Luciano Clemente (DIP) e Roberto Rosa (3ª IGE).
A chapa José Netto/Luiz Fernando foi a vencedora, com 63%
dos votos válidos, ficando a dupla Luciano e Roberto Rosa em
segundo lugar, com 19% dos votos.
José Netto, que tomou posse em setembro, retorna à presidência
da ASTRIO, cargo que ocupou nos períodos de 2003/2005 e
2005/2007. Netto nunca se afastou da Associação, tendo ocupado,
na gestão passada, o cargo de Diretor Financeiro.
Foram eleitos para o Conselho Deliberativo os associados
Vanda da Silva Gianoti, Bráulio de Freitas Ferraz, Melissa Christina
Corrêa de Moraes, Andréia do Valle Gonçalves, Christian Agra
Barbosa, Sergio Barbosa Ferreira e Eduardo Martins de Mello
Júnior. E, para o Conselho Fiscal, Fabio Furtado de Azevedo,
Heitor da Silva Ferraz e Renato da Silva Costa.

Jose Netto, o presidente eleito
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Sami Jorge volta à ativa

A

Sami Jorge e Thiers Montebello, entre os conselheiros José de Moraes e Nestor Rocha

experiência políticoadministrativa de mais
de cinco décadas do
ex-presidente da Câmara
dos Vereadores do Rio,
Sami Jorge, foi coroada com um
convite do prefeito Eduardo Paes
para ocupar o cargo de Coordenador
Especial de Articulação Política do
Gabinete do Prefeito.
O gabinete do novo coordenador
foi inaugurado dia 30 de julho, com a
presença de diversas autoridades.
Em discurso emocionado, Sami
Jorge declarou seu orgulho em colocar
sua experiência à disposição de um
governo cujo projeto é o de recuperar
a alegria do povo carioca:
“V. Exa. vem correspondendo
plenamente às expectativas da
população, cercando-se de competentes
e expressivos nomes, que constituem
uma equipe coesa de trabalho, atuando
em benefício de nosso povo.
Neste contexto me insiro, ao me ser
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disponibilizado este espaço na sede
administrativa do executivo municipal,
ampliando minhas responsabilidades
na relação dos Poderes Executivo e
Legislativo, de acordo com as minhas
atribuições, atuando como Articulador
Político nesta Coordenadoria Especial
criada pelo descortínio de V. Exa.
Esta missão, cumpro de modo
discreto, ao lado do meu líder, o
querido e estimado Adilson Pires.
Finalizo e agradeço a confiança
em mim depositada, ficando cientes
V. Exa. e sua equipe que não faltarão
entusiasmo e dedicação para colaborar
com seu governo, conservando-o como
uma fonte permanente de atendimento
ao povo carioca e a esta admirável
cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro.”
Thiers Montebello e os conselheiros
José de Moraes, vice-presidente do
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro, e Nestor Rocha estiveram
presentes. Amigo pessoal de Sami
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Jorge, José de Moraes manifestou seu
respeito e admiração ao Coordenador
Especial, recordando passos de sua
carreira política quando este, mais
experiente, lhe deu conselhos e
orientações de grande valia.
José de Moraes assinalou o lugar de
destaque ocupado por Sami Jorge na
história política do Rio de Janeiro:
“Suas passagens pelo
importantíssimo cargo de Presidente
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
fortaleceram o prestígio daquela Casa
de Leis e contribuíram, sobremodo, para
a consolidação de um reconhecimento
geral da sua competência política e
das suas qualidades pessoais, entre
as quais sobressaem de imediato a
sua integridade moral, a polidez,
a humildade, a cordialidade, a
disponibilidade e a solidariedade.”
Finalizando, José de Moraes
desejou, em nome dos presentes, “os
melhores votos de saúde e sucesso”.

Visitas ao TCMRJ
Junho.2009

Dia 4 – Procurador da
Justiça Gianfillipo de
M. Pianezzola

Dia 26 – Sergio Aranha, Chefe do Gabinete do TCMRJ, Marco Antonio Scovino, Diretor da
Secretaria de Controle Externo do TCMRJ, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, vicepresidente do TCE/PR e Thiers Montebello

Revista TCMRJ

n. 42 - setembro 2009

121

Dia 26 – Marco Antonio Scovino, Thiers Montebello, Jozé Candido Sampaio de Lacerda Jr,
Diretor-Presidente da Riourbe, arquiteto Armando Ivo de Carvalho Abreu e Luiz Carlos de C. e
Silva, Chefe de Gabinete da RIOURBE

Dia 26 – Delegado Carlos Antonio Luiz de Oliveira, subchefe operacional da Polícia Civil,
José Renato Torres Nascimento, José Turnowski, Sergio Aranha, Rodolfo Waldeck Monteiro,
subchefe administrativo da Policia Civil, delegado Carlos Dantas, do Departamento Geral de
Administração e Finanças (DGAF), Allan Turnowski, chefe da Polícia Civil, conselheiro José de
Moraes, desembargador Jayme Boente, desembargador Marco Aurélio Bellize, Thiers Montebello,
delegado Antonio Carlos de Carvalho, do Departamento de Polícia do Interior (DGPI) e Flavio
Willeman
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Julho.2009

Dia 9 – Marcelo Medeiros, Tulio Simões, Thiers Montebello, Dahas C.Zarur, provedor da Santa Casa
da Misericórdia, e Marcio Luis Pereira de Souza

Dia 16 –
Desembargador
Adilson Vieira
Macabu

Dia 23 – Advogados
Marcus e Max Fontes
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Agosto.2009

Dia 10 – Advogado
Bruno Calfat

Dia 14 – VicePrefeito, Carlos
Alberto Vieira
Muniz (Prefeito
em exercício)

Dia 19 - Desembargador Antonio
Ricardo Binato de Castro

Dia 17 – Vereadora Tania Bastos e a assessora Vanessa Santana
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Setembro.2009

Dia 1 – Jornalista Ricardo
Bruno

Dia 4 – Conselheiro Francisco Constenla Acasuso, do Conselho
de Contas de Galícia (Espanha) recebe medalha do TCMRJ das
mãos do conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes

Dia 9 – Fernando
Carvalho e o Vice
Prefeito Carlos Alberto
V. Muniz

Dia 9 – Conselheiro
Raimundo Nonato Lago
Junior, do TCE/MA
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Dia 14 – Mario
Pellegrine Cupello,
Presidente do Instituto
Cultural Visconde do Rio
Preto e Elizabeth Santos
Cupello, Presidente da
Academia Valenciana de
Letras

Dia 15 – Roberto
Figueiredo

Dia 28 - Juiz Célio Salim
Thomaz Júnior entre
Thiers Montebello e José de
Moraes

Dia 28 - José Renato
Torres Nascimento,
Marcelo Salustio
Terra, Thiers
Montebello e Alipio
Alves Ramos
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CONVÊNIO
Promoção, prevenção e
assistência à saúde – SMS
Conselheiro-Relator:
Antonio Carlos Flores de Moraes
Processo nº40/005.786/2008
Sessão Plenária de 27.05.2009

O exercício da atividade
fiscalizadora realizado pelas Cortes
de Contas deve ser exercido sob a
ótica dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Trata o presente processo da análise
do Convênio celebrado em 01.02.2008
entre a SMS e o Conselho das Instituições
de Ensino Superior da Zona Oeste –
CIESZO, objetivando proporcionar
cobertura populacional no que tange
às ações de promoção, prevenção e
assistência à saúde, no sentido de
desencadear impacto positivo na
qualidade de vida das comunidades, por
meio da estratégia do Programa Saúde da
Família nas APs 5.1, 5.2, 5.3, 4.0, 3.3 e 3.1,
envolvendo 67 unidades implantadas a
beneficiar uma população de 609.748
pessoas, no valor de R$ 92.994.361, 95
(noventa e dois milhões, novecentos e
noventa e quatro mil, trezentos e sessenta
e um reais e noventa e cinco centavos),
pelo prazo de 24 meses.
Em sua instrução de fls.13, informa
a 4ª IGE que, em razão da SMS não
ter encaminhado tempestivamente os
autos do referido instrumento a essa
Corte, deixando de atender à norma
prevista no inciso I, do artigo 437, do
RGCAF com os termos da Deliberação
TCMRJ nº 127/99. No entanto, aquela

Inspetoria, procurando sanar a omissão
do Órgão, solicitou a remessa da referida
documentação por meio do fax enviado
em 20.10.2008, de modo a realizar a
análise de conformidade.
Entretanto, a Jurisdicionada remeteu
somente cópia ilegível do referido
instrumento e da planilha de aplicação
de recursos, o que inviabilizou a
apreciação.
Dessa forma, a Inspetoria sugere
a baixa dos autos em diligência a fim
de que a SMS atenda integralmente o
contido no fax.
O Sr. Diretor da Secretaria do
Controle Externo e o Sr. Secretário-Geral
manifestam o mesmo entendimento. A
douta Procuradoria Especial acompanha
a opinião do Corpo Instrutivo.
É o Relatório.
Ao analisar a matéria,
observo que assiste
inteira razão ao Corpo Instrutivo. Todavia,
entendo que o exercício da atividade
fiscalizadora realizado pelas Cortes de
Contas deve ser exercido sob a ótica dos
princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência,
porque a Administração Pública, de
acordo com o art. 37 da CF/88, a eles se
submete.
Ainda que as auditorias possibilitem
observar o funcionamento do sistema

VOTO

votos

Com base na análise criteriosa do Corpo Instrutivo, da Secretária Geral e da
Procuradoria Especial, os votos dos Conselheiros expressam a decisão mais justa
e legítima para os assuntos da municipalidade.
como um todo e, por isso mesmo, devem
ganhar papel de destaque, a análise
individual dos contratos e convênio
celebrados pela administração de
qualquer das esferas de governo tem
também seu lugar.
Dessa forma, ao se analisar
individualmente qualquer instrumento
de contrato, há de se levar em conta,
além do exame básico da legalidade e da
legitimidade, também a impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência do
ato praticado pelo administrador público,
sendo a partir de então possível ao
Tribunal de Contas tecer considerações
a respeito dos motivos, da finalidade e a
causa do ato.
Assim, se faz necessária a análise
dos pressupostos fáticos que serviram
de base para a atuação do administrador
de modo a verificar se há idoneidade
ou inidoneidade daqueles motivos que
foram alegados para a realização daquele
ato ou, ainda que existente e idôneos,
verificar se o administrador extraiu deles
as consequências compatíveis com os
princípios do direito.
Da mesma forma, o exame da
finalidade tem em vista verificar qual
o interesse público foi concretamente
atendido pela expedição do ato, ou seja,
se o grau de intensidade da providência
adotada se mostra compatível com a
realidade.
Finalmente, o exame da causa do
ato tem por fim verificar se os motivos
alegados guardam relação de adequação
com o objeto pretendido.
É certo que o legislador facultou
ao administrador público o exercício
discricionário da competência a ele
atribuída para o exercício de suas
funções, em razão da multiplicidade
de situações decorrentes da atividade
administrativa que, de modo geral, é de
difícil previsão legal. É certo que, com a
lei, se abre uma possibilidade de atuação
discricionária, mas não uma certeza de
que ela existirá em todo e qualquer caso
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abrangido pela lei.
Dessa forma, ao escolher no caso
concreto entre esta ou aquela providência,
o administrador integra a vontade da lei
até então incompleta, densificando o seu
conteúdo.
Assim, a instrução processual a ser
realizada pelo Corpo Técnico, quando
do exame dos contratos, não deve estar
pautada apenas no tradicional controle
da legalidade, do mero cumprimento
de aspectos indicados na lei formal. A
CF/88 exige mais. Exige que o controle
de legalidade, alçado à categoria dos
princípios jurídicos, se dê em face de
todo o ordenamento jurídico.
Dessa forma, ao lado da verificação
dos aspectos formais, isto é, se o

agente atuou dentro do campo de
alternativas que a lei lhe atribuiu, há de
se verificar, em exame de razoabilidade
e proporcionalidade, como critério
de avaliação, limite ao exercício da
competência discricionária, ou seja,
de adequação entre os meios e os fins,
se a opção elegida pelo administrador
público, não obstante contida naquelas
possibilidades em abstrato abertas pela
lei, revelou-se adequada às circunstâncias
do caso concreto.
Assim, voto favorável à baixa em
diligência para que a SMS encaminhe
a esta Corte o Convênio celebrado com
o Conselho das Instituições de Ensino
Superior da Zona oeste – CIESZO, bem
como toda a documentação a ele inerente

CONCESSÃO DE USO E FRUIÇÃO
Arena Multiuso - SMF
Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo no. 40/000.246/2008
Apensos: 40/003.786/2007 e 40/000.772/2008
Sessão Plenária de 25.05.2009

Diligência a fim de que a
jurisdicionada atenda de forma
satisfatória aos itens constantes da
diligência anterior.
Versa o presente processo da
análise do Termo de Concessão
de Uso nº 53/2007, celebrado
em 06.11.2007 entre a Secretaria
Municipal de Fazenda – SMF e GL
Events Centro de Convenções Ltda,
objetivando a Concessão de Uso e
Fruição com estipulação de encargos,
de caráter administrativo de direito
pessoal, a exploração comercial do
equipamento esportivo denominado
Arena Multiuso, com atividades
permitidas pela legislação urbanística
e de posturas municipais, no valor
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de R$ 27.984.480,00 (vinte e sete
milhões, novecentos e oitenta e
quatro mil e quatrocentos e oitenta
reais).
Retorna o presente de diligência
determinada por este Tribunal de
Contas na Sessão de 13.08.2008, nos
termos do Voto nº233/2008 de minha
lavra.
Em atendimento ao requerido, a
jurisdicionada inseriu a documentação constante das fls.26/118.
A 1ª IGE, após análise dos
esclarecimentos prestados, fez os
seguintes comentários:
1 – Apólice de seguro
A apólice de seguro apresentada
pela SMF não contempla cobertura de
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nos exatos termos do art. 116 da Lei
n° 8.666/93 e da Deliberação TCMRJ
nº 127/99 porque, como ressaltado, o
Tribunal não pode efetuar qualquer
análise em razão, uma vez que a cópia
encaminhada está ilegível .
A 4ª IGE, por ocasião da instrução
da matéria, deverá realizar a sua análise,
levando em conta todos os aspectos
apresentados neste voto, quanto à
legalidade, legitimidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência
e eficiência do ato individualmente
praticado pelo administrador público ao
celebrar o Convênio sob exame, tecendo
considerações a respeito da adequação
referente aos motivos, a finalidade e a
causa do ato.
responsabilidade civil, em desacordo
com o item “i” da Cláusula Quarta do
Termo de Concessão. Há apenas uma
solicitação de emissão de apólice
para o Itaú XL Seguros Corporativos
S.A, feita pela Marsh Corretora de
Seguros Ltda. Acrescente-se, que
não foi apresentada aprovação da
Superintendência de Patrimônio
Imobiliário sobre o valor da apólice
e se a mesma “corresponde à
utilidade econômica do bem público
municipal”. Esta impropriedade
também foi levantada por ocasião da
realização da Visita Técnica ocorrida
na Arena Multiuso, em setembro de
2008 (Processo nº 40/005420/2008);
2 – Relatório Trimestral de
quitação das tarifas, preços
públicos e/ou tributos.
Não há, no termo de concessão,
uma definição de quais documentos
devem constar do relatório trimestral,
existindo menção apenas a “tarifas,
preços públicos, e/ou tributos”. As
contas apresentadas são parte das
despesas efetuadas pela GL Events
que se enquadram nestas três rubricas.
Quanto aos tributos (impostos, taxas
e contribuições de melhoria) não foi
juntada nenhuma guia paga.

3 – Laudo de Vistoria
O Laudo de Vistoria é o documento
hábil para garantir que o imóvel seja
devolvido ao Município, no final da
concessão, nas mesmas condições em
que foi entregue à concessionária. Fazse necessário que o imóvel e todos os
bens e equipamentos nele constantes
sejam pormenorizadamente descritos
e relacionados, acompanhados de
registro fotográfico para certificar as
boas condições em que foi entregue.
Além disso, não constam no documento
apresentado pela jurisdicionada a data
da realização da vistoria e a assinatura
da concessionária se responsabilizando
pelo recebimento dos bens no estado
em que se encontravam.

4 – Pendências relativas a
inventário de ativos
Apesar de existir esclarecimentos
para todos os itens, a SMF não juntou
cópia dos documentos solicitados
na carta (item 9), não comprovando
assim o seu atendimento. Ressalte-se,
também, que alguns itens ainda estão
pendentes de solução, aguardando
informações/documentos de outros
órgãos da municipalidade. Sendo
assim, deve a jurisdicionada informar
e comprovar, mediante a juntada de
documentos, quais ações foram adotadas
para o atendimento de cada um dos 10
(dez) itens relacionados na carta.
A 1ªIGE, em virtude de considerar
insatisfatórias as respostas/esclarecimentos prestadas pela jurisdicionada,

BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Contribuição previdenciária
sobre a gratificação de Encargos Especiais – PREVI-RIO
Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 05/502.697/2004
Sessão Plenária de 09.02.2009
Voto no sentido de não caber
a incidência da contribuição
previdenciária sobre a Gratificação
de Encargos Especiais
Submete-se ao exame deste Tribunal
de Contas a pretensão esposada no
ofício do Instituto de Previdência e
Assistência do Município do Rio de
Janeiro – PREVI-RIO de fazer incidir
a contribuição previdenciária sobre
a gratificação de encargos especiais
paga aos servidores ativos do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro.
O Sr. Secretário-Geral fez inserir a
fls. 158/193 cópia de sua manifestação
produzida nos autos do Processo nº
40/005.507/2003, cuja conclusão se

encontra redigida da seguinte forma:
“Diante do exposto, somos pela
manutenção da decisão do douto
Conselho Administrativo, na sessão
de 18 de fevereiro de 2004, proferida
nos termos do voto do Exmo. Sr.
Conselheiro JAIR LINS NETTO, no que
se refere à suspensão do desconto
previdenciário sobre a parcela de
encargos especiais, em virtude de
encontrar-se em consonância com o
entendimento das Cortes Superiores,
das Procuradorias Gerais do Poder
Legislativo da Comuna, do Estado
do Rio de Janeiro e do Tribunal de
Contas Fluminense.”
Em 26.07.2006, os presentes autos
foram restituídos ao PREVI-RIO à vista
da solicitação contida no ofício nº 669,

manifesta-se pela manutenção da
diligência do presente processo, bem
como do seu aditivo de nº 59/2007
(40/000772/2008).
Os Senhores Diretor da Secretaria
de Controle Externo e SecretárioGeral, assim como a Procuradoria
Especial, manifestam-se de acordo
com a proposição formulada pela
1ª IGE.
É o Relatório.
Por diligência do
Termo de Concessão
de Uso nº 53/2007, bem como do
seu Aditivo de nº 59/2007, a fim
de que a jurisdicionada atenda de
forma satisfatória aos quatro itens
constantes da diligência anterior.
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de 18.07.2006, inserido a fls.195.
Em 12.12.2007, o processo sob
exame foi devolvido à esta Corte de
Contas, tendo o PREVI-RIO sustentado
o seu entendimento com fulcro nas
seguintes razões:
“- a Assessoria Jurídica deste
Instituto manifestou-se às fls. 72/75
e 98/99, tendo sido a matéria
objeto de exame pela Procuradoria
Geral do Município, fls. 113/137,
concluindo esses pronunciamentos
ser obrigatória a incidência da
contribuição previdenciária sobre
a gratificação acima referida, tendo
em vista tratar-se de vantagem cuja
natureza, no caso, reveste-se de
caráter habitual;
- compete ao Instituto de Previdência
e Assistência do Município do Rio
de Janeiro, Previ-Rio, por força do
previsto na Lei nº 3344/2001, gerir
os recursos destinados ao Fundo
Especial de Previdência do Município
do Rio de Janeiro, Funprevi, recursos
esses oriundos das contribuições
dos segurados, funcionários da Ad.
Direta, Autárquica e Fundacional,
da Câmara Municipal, e desse
Tribunal, inclusive dos Conselheiros
e os inativos do Funprevi, para fins de
pagamento dos respectivos proventos
e pensões;
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- nos termos do § 1º, parágrafo
incluído pela EC nº 41/2003 ao
art. 149 da CR/1988, não poderia
haver o regime previdenciário de
que trata o art. 40 da Constituição
sem o respectivo custeio por parte
dos funcionários, assim dispiciendo
é verificar-se que a ausência de
contribuição poderá impactar na
integralidade dos proventos a serem
pagos aos inativos e pensionistas do
Tribunal;
- nada obstante outro entendimento
que possa ser proferido, a
Constituição Federal/1988 prevê a
contribuição solidária, isto significa
que os descontos previdenciários
têm função social, de acordo com
o estabelecido no art. 149, § 1º da
mesma Carta de outubro/1988, que
não é somente garantir àquele que
contribui um benefício diretamente
consignado em seu pagamento.
Na oportunidade, anexamos
Acórdãos do Supremo Tribunal
Federal cujo teor não deixa dúvida
quanto à exigência de descontos
previdenciários em relação aos
ganhos habituais dos trabalhadores,
visto que até mesmo a Gratificação
Natalina, segundo o STF, é passível
de contribuição.”
Instada a se manifestar, a douta
Assessoria Jurídica desta Corte de
Contas, em minudente parecer da
lavra do Dr. Luiz Antonio Freitas Junior
(fls. 353/366), ressalta inicialmente a
existência de pendência judicial acerca
do tema em discussão, ora em curso
na 12ª Vara de Fazenda Pública, cujo
desfecho certamente trará reflexos
diretos na esfera administrativa.
Posteriormente, discorre sobre a
natureza jurídica da gratificação de
encargos especiais, ressaltando a última
interpretação adotada por este Tribunal,
fulcrada no voto proferido pelo então
ilustre Conselheiro Sérgio Cabral nos
autos do Processo nº 02/003.902/1999,
quando se passou a negar a incorporação
da referida gratificação aos proventos
dos servidores, sob o fundamento de
que a sua percepção continuada no
tempo não transmudaria a sua natureza
130
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de eventual (pro labore faciendo) em
permanente, pelo que a mesma não
deveria sofrer o discutido desconto
previdenciário.
Endossa in totum o parecer elaborado
pelo ilustre Secretário-Geral desta Casa,
devidamente amparado por opiniões
altamente abalizadas, bem como por
decisões oriundas do E. Supremo
Tribunal Federal, enfatizando que “...o
princípio da solidariedade trazido pela
Emenda Constitucional nº 41/2003
não é base legítima para acobertar
a voracidade fiscal do Estado, que
pretende fazer incidir a contribuição
previdenciária sobre parcela que não
pode constar legalmente, e porque não
dizer, constitucionalmente – de sua base
de cálculo”.
Sustenta já haver decisão judicial e
norma legal que preveem expressamente
“...a impossibilidade de incidência
de contribuição previdenciária sobre
parcela remuneratória decorrente do
exercício de cargo em comissão ou
função gratificada que não possa vir
a ser incorporada aos proventos do
servidor”.
Argumenta ainda que, com a
sistemática adotada pela EC nº 41/2003 e
pelo art. 1º da Lei nº 10.887/2004, tornase despiciendo saber se a parcela será
ou não incorporável aos proventos de
aposentadoria, porquanto o valor desta
passa a ter como base a média aritmética
simples das maiores remunerações
percebidas, ficando claro que há uma
relação direta entre a contribuição e o
valor que será retribuído como benefício
ao servidor, enfatizando que, com
base no art. 4º da citada lei, poderá o
servidor, por sua opção, requerer que a
contribuição previdenciária incida sobre
determinada parcela que, a princípio,
não seria alcançada, com o objetivo
evidente de aumentar a base de cálculo
dos valores que serão considerados para
a definição de seus proventos.
A douta Procuradoria Especial, em
parecer visado pelo Sr. ProcuradorChefe, manifesta-se da seguinte forma:
“Com efeito, acolhendo autorizado e
persistente ensinamento doutrinário,
a jurisprudência dos Tribunais,
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incluindo a do E. Superior Tribunal
de Justiça, tem proclamado que a
contribuição previdenciária deve
incidir sobre os ganhos habituais do
servidor que serão incorporados aos
seus benefícios futuros, por conta da
aposentadoria.
De fato, provocado ao exame de
hipóteses semelhantes, o E. Superior
Tribunal de Justiça invariavelmente
reitera a inincidência da contribuição
previdenciária sobre parcelas
remuneratórias que não influem
na composição dos proventos
do servidor, como ocorre com a
gratificação de encargos especiais.
...................
Ademais, parece ter ficado
sobejamente demonstrado que
doutrina e jurisprudência já se
pacificaram no sentido de entender
que o desconto previdenciário só
pode incidir sobre verbas que se
incorporam nos proventos do servidor,
ao passar para a inatividade, o que
não acontece com os encargos
especiais aqui examinados.
A matéria de tributação, num regime
constitucional que resguarda o
direito individual, há de submeterse, rigidamente, ao princípio da
legalidade estrita, ou cerrada, de
modo a proteger o patrimônio dos
cidadãos.
Como se viu, e fica reiterado, não há
espaço para se submeter a desconto
previdenciário a gratificação
decorrente de encargos especiais, cuja
natureza não admite tal incidência,
seguindo autorizada lição doutrinária
e iterativa jurisprudência, à qual nos
reportamos.”
É o Relatório.
Não vislumbro
quaisquer razões,
na instrução aqui levada a efeito,
que justifiquem a mudança do meu
entendimento constante do voto
proferido em sessão de 18.02.2004 nos
autos do Processo nº 40/005.507/2003,
junto por cópia à fls. 14/22, quanto
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a questão da não incidência da
contribuição previdenciária sobre a
gratificação de encargos especiais.
Na oportunidade, asseverava que:
“Os estudos produzidos nestes
autos indicam a existência de uma
situação já pacificada quanto ao
objeto da Consulta formulada pela
ilustre Diretora do Departamento
Geral de Finanças deste Tribunal,
embora seus autores possam ter
convicções próprias distintas das
conclusões apresentadas em suas
respectivas manifestações.
Como ficou bem esclarecido, a
orientação de caráter geral baixada
pela douta Procuradoria Geral
do Município é de que descabe a
incidência de desconto previdenciário
sobre as parcelas remuneratórias

que não venham a ser incorporadas
aos proventos de inatividade (“Visto”
datado de 29.05.2002 ao Parecer PG/
PPE/19/97).
Referida orientação veio a ser,
posteriormente, encampada pelo
Executivo quando da expedição do
Decreto nº 22.870, de 07.05.2003,
colocando definitiva pá de cal sobre
todas as discussões que, porventura,
ainda persistissem sobre a matéria.
Nada a acrescentar.
Assim, impõe-se a imediata
suspensão do malsinado desconto
previdenciário sobre a parcela de
‘Encargos Especiais’, considerandose que o servidor não poderá vê-la
incorporada aos seus proventos
quando passar para a inatividade.”
De fato, de lá para cá, não foram

CONCESSÃO DE USO E FRUIÇÃO
Estádio Olímpico Municipal
João Havelange – SMF
Conselheiro- Relator:
José de Moraes Correia Netto
Processos no 40/005.092/2007
Sessão Plenária de 05.08.2009

Diligência para que a Secretaria
de Fazenda proceda à lavratura e
celebração do termo aditivo.
Cuida o presente processo do Termo
de Concessão de Uso, com encargos,
nº46/2007- F/SPA, celebrado em 24
de agosto de 2007 entre o Município
do Rio de Janeiro, representado pela
Superintendência de Patrimônio
Imobiliário da Secretaria Municipal
de Fazenda – F/SPA e a Companhia
Botafogo S/A, objetivando a
Concessão de Uso e Fruição de caráter
administrativo, e com estipulação de
encargos, para a utilização do Estádio
Olímpico Municipal João Havelange
(Complexo do Engenho de Dentro),

durante o prazo improrrogável de 20
(vinte) anos, sediando atividades de
caráter esportivo, cultural, artístico ou
comercial, no valor de R$ 8.640.000,00,
pago pelo Concessionário em parcelas
mensais de R$ 36.000,00, reajustadas
no 1º dia de cada ano, pelo IPCA-E
(Índice de Preços ao consumidor
Amplo Especial).
Re t o r n a o p r e s e n t e a p ó s 2 ª
diligência, determinada por esta
Corte de Contas, nos termos do Voto nº
576/2008-JMCN (fls. 45-49), na Sessão
Plenária Ordinária de 12 de novembro
de 2008, para que a Jurisdicionada
celebrasse termo aditivo, com o
propósito de incluir, entre as cláusulas
ajustadas, a clara identificação da

carreados aos autos outros elementos
que pudessem vir a promover
mudanças em meu modo de encarar
o problema.
Assim pensam, também, os ilustres
Secretário-Geral e Assessor JurídicoChefe desta Corte de Contas, bem
como a douta Procuradoria Especial,
em suas manifestações inseridas
nestes autos, as quais são por mim
acolhidas in totum.
Desta forma, voto no sentido de
não caber a incidência da contribuição
previdenciária sobre a Gratificação de
Encargos Especiais paga aos servidores
ativos deste Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, tal
como pretendido pelo Instituto de
Previdência e Assistência do Município
do Rio de Janeiro – PREVI-RIO.
área cedida à Companhia Botafogo,
com menção à sua metragem e ao
direito de uso da área de entorno
do estádio e exclusão da porção de
terreno cedida ao COB – providência
indispensável para que este Tribunal
possa conhecer o termo em exame.
A Superintendência de
Patrimônio Imobiliário, da Secretaria
Municipal de Fazenda, manifesta-se
a fls. 53-57, com ratificação a fls.58.
Ali, informa-se que:
(a) foram colhidas informações da
Riourbe que, na planta, “identificou,
com hachuras, a área objeto do
Termo de Concessão de Uso nº
46/2007-F/SPA, que tem 165.687,59
m2”;
(b) “é possível constatar
claramente que estes bens são
contíguos e distintos, ou seja, não
se superpõem”;
(c) “identificamos nos autos do
Processo n° 04/550.841/2007 um
termo lavrado no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, em 08.01.2002
(grifei), definindo que a área confiada
ao COB difere daquela destinada ao
Município para a construção do
Estádio Olímpico (vide cópia às fls.
54 a 57)”;
( d ) “ Po r t a n t o , à l u z d o s
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esclarecimentos prestados pela
Riourbe, concluímos que foi respeitada
a divisão de responsabilidades, não
havendo necessidade de providenciar
qualquer aditamento ao Termo de
Concessão lavrado na F/SPA”.
Inicialmente, a 1ªInspetoriaGeral de Controle Externo, em
pronunciamento de fls. 61, opina
pelo sobrestamento dos autos,
aguardando a remessa das plantas a
esta Corte de Contas, para exame. Em
seguida, após juntada das plantas a
fls. 65-66, a inspetoria se pronuncia,
opinando “pelo encaminhamento
à consideração superior, para
apreciação da matéria”.
O Senhor Diretor da Secretaria
de Controle Externo e o Senhor
Secretário-Geral, em manifestações
de fls. 68 verso, expressam sua
concordância com os termos da
instrução da 1ª IGE.
A douta Procuradoria Especial,
em parecer de fls. 69-70, da lavra do
ilustre Senhor Procurador Antonio
Augusto Teixeira Neto, com visto
do Senhor Procurador-Chefe, opina
por diligência, para a lavratura do
competente termo aditivo, “com
o precípuo escopo de atender à
determinação contida na r. decisão
de fls. 42/49”.
É o Relatório.
A presente matéria já
mereceu desta Corte
de Contas, nas Sessões Plenárias
Ordinárias de 12 de maio e 12 de
novembro de 2008, respectivamente,
as decisões contidas nos Votos
JMCN números 162/2008 (fls. 2230) e 576/2008 (fls. 45-49). Restou
evidenciado que, no diz respeito à
caracterização da área de terreno,
por razões compreensíveis, diante
do histórico da cessão do uso do
terreno (que inclui a mudança
de denominação do cedente e a
mudança de cessionários), um fato
de importância fundamental, que é
a metragem da área cedida, não foi
claramente estabelecida, chegando
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mesmo a ser mencionada com
medidas “aproximadas”, como aponta
este Relator, a fls. 27.
As plantas referentes ao pacto entre
o Estado (através da Flumitrens e da
Central) e o Município, documentos
igualmente fundamentais, também
não integravam os autos e, a fls.
35-36, a Superintendência de
Patrimônio Imobiliário, órgão da
Secretaria Municipal de Fazenda
que representou o Município como
signatária do pacto, admite que
não dispunha de qualquer registro
definindo o perímetro das áreas,
assim como admite desconhecer as
medidas da área cedida ao COB pelo
Estado do Rio de Janeiro, não sendo
capaz de identificá-la.
Diante da alegação da
Jurisdicionada, de que o croquis
foi elaborado a partir daquelas
plantas, replicou esta Corte que
o fato não significa muito, antes
de ser possível o acesso àquelas e
de ser comprovado que as plantas
correspondem, exatamente, ao que
é definido no termo de cessão ao
Município do terreno das antigas
oficinas da RFFSA.
A fls. 48, este Relator destaca
a omissão, no termo em exame, de
referência à área de entorno e insiste
que, diversamente do que se afirma
nos autos, o croquis não define,
claramente, o que é ou não confiado
ao cessionário, permanecendo
a necessidade de, por um lado,
garantir, formalmente, a integridade
da porção de terreno cedida ao COB
e, por outro lado, a legitimidade da
ocupação e uso da área de entorno
pela cessionária.
Entendeu esta Corte que as falhas
encontradas no termo carecem de
reparo, não sendo possível relevar
as providências corretivas que se
impõem e que, inexistindo, deixam
aberta a possibilidade de futuros
questionamentos e querelas, inclusive
com a ocorrência de prejuízo para o
erário municipal.
Não obstante, em lugar de cumprir
a determinação deste Tribunal, de
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celebrar termo aditivo, com o propósito
de incluir entre as cláusulas ajustadas,
a clara identificação da área cedida à
Companhia Botafogo, com menção à
sua metragem e ao direito de uso da
área de entorno do estádio e exclusão
da porção de terreno cedida ao COB,
a Jurisdicionada devolve os autos sem
a providência requerida, declarando,
a fls. 53, que não há necessidade de
providenciar qualquer aditamento. Na
mesma oportunidade, junta a cópia de
fls. 54-57, de “um termo lavrado no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
em 08.01.2002”, que na realidade é
de 2007, que já existia a fls. 69-72 do
Processo nº 40/003.104/2007, apenso.
Junta, também, a fls. 65, croquis que já
existia a fls. 10 da Capa de Documentos
do Processo nº 40/003.104/2007.
Finalmente, a fls. 66, junta algo novo:
cópia da planta de interferência, cujo
exame em nada altera a necessidade do
aditamento exigido por este Tribunal
e o qual, desejavelmente, deverá
integrar como anexo.
Como muito apropriadamente
destaca o Senhor Procurador Teixeira
Neto, “em momento algum este E.
Tribunal lançou dúvidas quanto ao
fato de serem distintas as áreas de
terreno que vieram a ser cedidas à
Companhia Botafogo S/A e ao COB”. O
que esta Corte de Contas determinou,
ora reitera, e que cabe à Secretaria
Municipal de Fazenda providenciar,
como condição indispensável ao
conhecimento do termo em exame é
a formalização, mediante aditamento,
da precisa definição de ambas as
áreas, ausente no termo de concessão
em exame.
Não é demais recordar à
Jurisdicionada que o descumprimento
de decisão deste Tribunal é passível da
aplicação de sanção aos responsáveis,
prevista no § 1º, do art. 3º da Lei
Municipal nº 3.714/2003.
Por todo o exposto, voto por
diligência, para que a Secretaria
Municipal de Fazenda proceda à
lavratura e celebração do termo
aditivo, na forma indicada no Voto
nº 576/2008-JMCN.

INSPEÇÃO ESPECIAL
Setembro de 2004 – SMF
Conselheiro-Relator:
Nestor Guimarães Martins da Rocha
Processo nº 40/005.781/2004
Apenso nº 40/005.019/2006
Sessão Plenária de 15.09.2009
A Lei nº 8666/93, com suas posteriores
alterações, veda a cessão ou transferência
da posição da contratada no âmbito dos
contratos administrativos
Submete-se a novo exame desta
Corte de Contas, após retornar da
diligência determinada em Sessão
Plenária de 12.11.2008, nos termos
do Voto nº 0617/2008, a Inspeção
Especial realizada na Secretaria
M u n i c i p a l d e Fa z e n d a c o m a
finalidade de verificar a instalação/
conservação de sanitários públicos
no Município do Rio de Janeiro.
A 1ª IGE, após examinar os
esclarecimentos prestados pelos
órgãos jurisdicionados, entende
que:
“Quanto aos itens da diligência
direcionados à Secretaria
Municipal de Obras, verificase a extrapolação do prazo de
30 dias para atendimento das
determinações desta Corte de
Contas, sendo passível, nos termos
do art. 3º, IV, da Lei Municipal
nº 3714/03 , a aplicação de
multa aos responsáveis, conforme
alertado no voto proferido em
12.11.2008.
Quanto aos itens da diligência
direcionados à Secretaria
M u n i c i p a l d e Fa z e n d a ,
considerando a confirmação da
subcontratação irregular realizada
pela empresa CEMUSA RIO S/A,
entendimento adotado pela
própria SMF (ver comentários-item
3 da análise supra), sugerimos

que seja determinado à SMF a
promoção de procedimento com
vistas à sustação da execução
dos Termos de Concessão de
Serviço Público nºs 579/1999
e 580/1999, celebrados com a
referida empresa, sem prejuízo
das devidas providências para
sanar os resultados negativos
advindos da subcontratação
irregular realizada, como indicado
no Voto NGR nº 617/2008.
A Cláusula Nona dos termos
de concessão de uso vedam
expressamente a cessão,
transferência ou subcontratação,
no todo ou em parte, sem prévia
autorização do Município, sob
pena de imediata caducidade,
estando em concordância com o
estabelecido pelo art. 78, VI, da Lei
n° 8666/93, o qual estabelece que
a subcontratação total ou parcial,
a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência
total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no edital e no
contrato, constituem motivo para
rescisão do termo celebrado.
Deve-se citar, ainda, preceito da
Lei n° 8987/95, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos,
estabelecendo que a transferência
de concessão ou do controle
societário da concessionária
sem prévia anuência do
poder concedente implicará a
caducidade da concessão.
Cabe ressaltar que a ocorrência

de hipótese vedada por nosso
ordenamento jurídico deve ser
somada à violação ao Princípio
da Vinculação do Contrato ao
Edital de Licitação, visto que
a concessionária estabeleceu,
individualmente e sem anuência
da Administração, novas regras
que alteram o cálculo dos valores
devidos.
Lembra-se, ainda, que as
providências sugeridas devem
atender aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.
A SMF deve se manifestar também
sobre o apontado no item 6 da
análise supra, considerando sua
própria manifestação às fls 120
do p.p. (item 2).”
A Secretaria de Controle Externo
e a Secretária–Geral posicionam-se
de acordo com a proposta efetuada
pela 1ª IGE.
A douta Procuradoria Especial,
através de parecer visado pelo
Sr.Procurador-Chefe, adotando os
fundamentos do Corpo Instrutivo,
acompanhou a manifestação de
fls.165v e 166 dos autos.
No tocante ao mérito, verifico que
a principal questão abordada nos
autos é com relação à subcontratação
dos serviços públicos constantes dos
Termos de Concessão de Serviço
Público nºs 579/99 e 580/99.
A subcontratação, ocorrida no
caso presente, é vedada no Edital
e no Contrato, constitui motivo de
rescisão unilateral do contrato, por
iniciativa de ofício da administração,
de acordo com os termos do próprio
contrato, bem como do art. 78, inciso
VI c/c art. 79, inciso I, da Lei nº
8.666/93, a seguir:
‘ Art. 78 constitui motivo para
rescisão do contrato:
.........
VI- a subcontratação total ou
parcial do seu objeto, a associação
do contrato com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem
como a fusão,cisão ou incorporação,
não admitidas no edital e no
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contrato;
......
Art.79. A rescisão do contrato
poderá ser:
I - determinada por ato unilateral
e escrito da administração, nos casos
enumerados nos incisos I, XII e XVII
do artigo anterior’.
Ainda acerca do tema, nos
valemos de Marçal Justen Filho, em
Comentários à Lei de Licitações,
pg.417:
“O contrato administrativo é
personalíssimo, por natureza. A
pessoa do contratante é relevante
para a Administração Pública,
tanto que a licitação verifica
sua capacitação e idoneidade.
Mesmo quando há contratação
direta, a Administração tem o
dever de desenvolver atividade
de seleção. Por isso, a regra é a
impossibilidade de o contratado
transferir ou ceder a terceiros
a execução das prestações que
lhe incumbiram. Se o particular
não dispunha de condições para
executar a prestação, não poderá
ter sido habilitado.
(...) A subcontratação será admitida
nos termos e limites previstos no
instrumento convocatório.”
Portanto, só nos resta concluir
que a Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações, veda a cessão
ou transferência da posição da
contratada no âmbito dos contratos
administrativos. Observe que essa
vedação decorre da ausência da
fundamentação legal para o uso
de tal instituto, independente do
objeto a ser subcontratado, ou seja,
ela atinge a cessão ou transferência,
quer da totalidade, quer de parte do
objeto contratado.
Essa última afirmativa está,
inegavelmente, em conformidade
com um dos princípios básicos da
Administração, o da legalidade, a
respeito do qual disse Hely Lopes
Meirelles in Direito Administrativo:
‘ Na Administração Pública, não
há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto ao particular é lícito
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fazer tudo o que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza.
A lei para o particular significa ‘pode
fazer assim’; para o administrador
público significa ‘deve fazer assim.’
Ao que tudo indica, caso extremo
foi tido pela lei, aquele que envolve
contrato de concessão ou permissão
de serviço público. É o que depreende
da leitura do art. 27 da Lei nº
8.987/95, que dispõe sobre o regime
de concessão e prestação de serviços
públicos, verbis:
‘Art. 27. A transferência de
concessão ou do controle societário da
concessionária sem prévia anuência
do poder concedente implicará a
caducidade da concessão.
Parágrafo Único. Para fins de
obtenção da anuência de que trata
o caput deste artigo o pretendente
deverá:
I - a t e n d e r à s ex i g ê n c i a s d e
capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade jurídica
e fiscal necessárias à assunção do
serviço;
II-comprometer-se a cumprir
todas as cláusulas do contrato em
vigor.’
Como se vê, o dispositivo
transcrito é claro em admitir a
hipótese de cessão da posição da
concessionária do contrato de
concessão, desde que obtida anuência
da Administração, sob pena de
caducidade da concessão e que o
pretendente atenda às seguintes
exigências: satisfaça os requisitos
de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade jurídica
e fiscal, necessárias à assunção do
serviço; e comprometa-se a cumprir
todas as cláusulas do contrato em
vigor.
É o Relatório.
Considerando que
a subcontratação
efetuada infringe o art. 78, inciso
VI, da Lei Federal nº 8.666/93, que
proíbe a subcontratação parcial ou

VOTO
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total do objeto contratado ou sua
cessão, sem previsão no edital e no
contrato, ensejando a sua rescisão.
Considerando que o art. 2º da
Lei n° 8.666/93, caracteriza fuga ao
processo licitatório a subcontratação
à empresa estranha à licitação.
Considerando que restaram
configurados nos autos,
procedimentos que transgrediram
dispositivos da Lei nº 8.666/93 e
feriram os princípios estabelecidos
no art.3º da mesma lei: legalidade,
moralidade, publicidade e vinculação
ao instrumento convocatório.
Considerando que a prerrogativa
de decretar a caducidade da concessão
é do poder concedente é sanção
extremamente rigorosa respeitada a
ampla defesa.
Assim sendo, respeitando o
Pr i n c í p i o d o d e v i d o p r o c e s s o
legal, assim como os princípios do
contraditório e da ampla defesa (C.F,
art.5º, incisos LIV e LV), voto pela
diligência a fim de que:
1. A Secretaria Municipal de
Fazenda, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, adote as
providências legais cabíveis com
vistas à sustação da execução
dos Termos de Concessão de
Serviço Público nºs 579/99
e 580/99, bem como seja
notificado o representante legal
da Empresa CEMUSA Rio S/A
para que, querendo, exerça o
direito do contraditório e ampla
defesa. Determinando, ainda, à
jurisdicionada, esclarecimentos
detalhados acerca do abordado
no item-6 de fls. 165v dos autos.
2. A Secretaria Municipal de Obras,
no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, apresente defesa
em relação aos questionamentos
levantados no presente processo
(fls.164/166). O atendimento
às diligências do Tribunal é
uma exigência legal, passível de
aplicação de multa, conforme
previsto na Lei nº 3.714/2003.

por dentro do tcmrj

Bens Móveis: cuidado e zelo
com o patrimônio do Tribunal

D

esde 2003, José
Gonçalves, o Japeri, e
Rosângela Coutinho
são os responsáveis por
qualquer aquisição de
bens móveis do TCMRJ e falam, com
orgulho e alegria, das atribuições
do Departamento. “É um setor
bastante dinâmico, que precisa da
compreensão e colaboração de todos.
E esse apoio nós recebemos, sem
exceção”.
Japeri e Rose se revezam ao
explicar a rotina cumprida sempre
que o Tribunal adquire determinado
bem. “Toda e qualquer compra
realizada, seja de computador, livro,
carro, mesa, ou um simples mouse,
passa por nossas mãos. E aí começa o
nosso trabalho: incluir essa compra ao
patrimônio do Tribunal. O primeiro
passo é colar no bem uma plaqueta
com o número de identificação – o
ativo. Em seguida, de posse da nota
fiscal, preenchemos o documento
(documento de acréscimo) com todo
o histórico do bem: descrição dos
detalhes, valor da compra, quando
foi ou será liquidado o pagamento,
que setor fez o pedido, e para que
sala será encaminhado. No caso dos
automóveis, anotamos inclusive o
número do chassi”.
Segundo Japeri e Rose, o TCMRJ
possui atualmente 8.174 ativos,
todos devidamente cadastrados.
“Antes, todo esse trabalho era
catalogado em fichas, Hoje, com a
ajuda da Assessoria de Informática
do Tribunal, o serviço está totalmente
informatizado”, esclarecem.
Japeri conta que, semanalmente,
apresentam ao Departamento
Financeiro a relação de bens que
entram e saem do Tribunal. “Em cada
Diretoria nós temos um contato, um
funcionário co-responsável pelos

Rose e Japeri cuidam do patrimônio do TCMRJ

bens daquela sala. Quando um bem
quebra ou estraga, este servidor nos
comunica e é aberto um processo.
Primeiro, tentamos consertá-lo, por
meio de licitação. Não sendo possível
o conserto, uma comissão formada
por três funcionários de diferentes
setores do TCMRJ nos autoriza a dar
a baixa do bem e publica no Diário
Oficial do Município. Geralmente, os
carros são doados”.
Rose explica também que, uma
vez por ano, realizam inspeção em
todas as salas do Tribunal. “Todos os
setores nos ajudam muito durante as
inspeções. Embora pareça um trabalho
que especule, bisbilhote, as pessoas
não veem assim. Entendem que

temos de acompanhar a localização
dos bens, para nosso controle, sem
constrangimento. Quando é um
departamento grande, de muito
movimento, fazemos a inspeção antes
ou depois do expediente, de maneira
a não incomodar”.
Para Japeri e Rose, assumir a
direção do Setor de Bens Móveis foi
“um grande desafio que conseguimos
vencer com apoio e compreensão de
todos. Agradecemos ao presidente, aos
nossos Diretores, aos chefes de setor
pela oportunidade que nos deram.
Nos tiraram da garagem e apostaram
em duas pessoas simples, sem tanto
estudo, para fazer esse trabalho que
é de tanta responsabilidade”.
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A LEI DO INQUILINATO
COMENTADA
Autor: Sylvio Capanema de Souza
Editora: GZ Editora

E

m 18 de outubro de 1991
era publicada no Diário
Oficial da União a Lei n°
8.245 que “dispõe sobre
as locações urbanas
e procedimentos a ela inerentes”.
Na ocasião, acreditava-se que o
referido diploma legal seria mais uma
infrutífera tentativa de solucionar
o deficit habitacional brasileiro,
apaziguando assim os interesses de
proprietários e inquilinos.
Ta l d e s c r é d i t o , p o r c e r t o ,
caminhava de mãos dadas com a
história legislativa sobre o tema, que
se iniciou em 22.12.1921. Desde então,
foram 43 atos normativos que em
maior ou menor carga de liberalismo
regulamentaram o setor, ora dando
primazia aos donos de imóveis ora aos

interesses dos locatários, “convertendo
locadores e locatários em exércitos
inimigos”.
Todavia, como bem aponta a pena
do ilustre Professor Sylvio Capanema,
“quase 18 anos se passaram [desde a
publicação da lei] e as transformações
sociais e econômicas vividas pelo
Brasil e pelo mundo, as várias crises
sangradas, inclusive a atual, os avanços
tecnológicos que nos assombram, a
globalização, nada disso abalou os
fundamentos da Lei n° 8.245, que
permanecem praticamente intactos,
em verdadeiro milagre de longevidade
legislativa, no terreno antes movediço
do inquilinato urbano”.
A bem da verdade, e não é exagero
dizer, a longa vida da referida norma
deve-se às contribuições que o preclaro

Gabriela Machado
Assistente Jurídico
do TCMRJ

autor, notoriamente largo conhecedor
do assunto, lançou como integrante da
Comissão que elaborou o Anteprojeto
da nova Lei do Inquilinato.
Em sua 5ª Edição, o sucesso do
livro fala por si só. De indiscutível
aprofundamento teórico, além de
marco e referência para quem quer se
aprofundar e compreender o regime
jurídico do inquilinato, a obra foi
sistematizada em comentários de
artigo por artigo, desenvolvendo o
autor, em linguagem clara e didática,
os institutos materiais e adjetivos
envolvidos na Lei. O texto fluido
revela com esmero a qualidade que
o credenciou – para dizer o menos
– como sendo um dos melhores
oradores e professores de Direito.

DIREITO ADMINISTRATIVO:
ESTUDOS EM HOMENAGEM
A FRANCISCO MAURO DIAS
Coordenador e Co-Autor:
Marcos Juruena Villela Souto
Editora Lumen Juris

A

presente obra que ora
se apresenta é composta
por primorosos trabalhos
de vários autores e é
dedicada a uma pessoa
notável no universo do Direito Público.
Sua publicação faz registrar a singular
admiração e o respeito do ilustre
Coordenador, Dr. Marcos Juruena
Villela Souto, como também de todos
os que dedicaram seus estudos em
homenagem ao eminente professor
Francisco Mauro Dias.
Integrada por quarenta e cinco
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artigos, possui o secular Direito
Administrativo como referencial
para produção dos textos. Encontrase dividida em cinco grandes eixos
temáticos, assim distribuídos: 1) Visão
Geral do Direito Administrativo; 2)
Relações entre o Direito Administrativo
e o Direito Constitucional; 3) O Direito
Administrativo e o Ordenamento
Econômico; 4) O Direito Administrativo
e as Relações de Pessoal; e 5) O Direito
Administrativo e as Relações de
Patrimônio.
Entendemos que não há outra

Revista TCMRJ

Sara Jane Leite de Farias
Assessora Jurídica do
TCMRJ

forma de esboçar uma resenha a
respeito de uma obra que se destina a
homenagear um expoente para nossa
academia jurídica, que igualmente
render sinceras homenagens. E é
com o zelo inerente àquele que se
debruça a executar tal tarefa que
buscamos arrimo nas palavras do
ilustre Coordenador do estudo,
a fim de apresentarmos o justo
homenageado Dr. Francisco Mauro
Dias.
Francisco Mauro Dias integrou
a Procuradoria Geral do Estado do

Rio de Janeiro, a Procuradoria da
Assembléia Legislativa, a Secretaria
de Estado de Administração, além
de uma inestimável contribuição nas
Universidades Gama Filho, onde foi
um dos responsáveis pela formatação
dos seus cursos de Mestrado e de
Doutorado em Direito, e na Pontifícia
Universidade Católica, onde ainda
brilha com seus ensinamentos.

Além de ser responsável por
pareceres jurídicos que representam
verdadeiras aulas de direito
administrativo, que orientaram os
rumos da Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro, inclusive
na elaboração das principais leis
que compõem o ordenamento
jurídico estadual – muitas das quais
inspiradoras da legislação federal –

Francisco Mauro Dias formou uma
geração de administrativistas.
A magnânime carreira do
homenageado descrita nas folhas
de “Apresentação” da obra não
deixa dúvidas do merecido ato de
galanteria, referendado pela qualidade
da extensa lista dos louváveis juristas
e admiradores que participaram da
coletânea.

CONTRATOS
DE RESSEGURO
Autor: Luiz Bojunga
Editora Renovar

D

esde a entrada em vigor
da Lei Complementar
nº 126/07, o sistema
de resseguro nacional
tomou novo fôlego, em
face das importantes alterações que
implementou, mormente no tocante
à abertura do mercado brasileiro
de resseguros, tendência mundial
diante das atuais características do
comércio globalizado e os riscos a ele
inerentes. A Lei Complementar de
2007 revogou a Lei nº 9.932/99 que,
nas palavras precisas do autor, estava
natimorta e gerava inúmeras discussões
e perplexidades no mercado nacional
e internacional de resseguros, como
também no Poder Judiciário.
O contrato de seguro tem como
finalidade precípua repartir riscos
entre os segurados. Modernamente
desempenha um papel fundamental no
desenvolvimento mundial, uma vez que
este só ocorre onde existe estabilidade
e segurança. Como bem destaca o
autor “É difícil determinar se a cultura
do seguro torna uma sociedade mais
desenvolvida ou se esta, por ser mais
desenvolvida, busca maior proteção de
seguro”. Contudo, em determinados
casos, o seguro é insuficiente ante a
imensidão do risco, sendo necessária
sua complementação por meio do
contrato de resseguro. Ainda em
alusão ao autor, importante frisar que

Tatiana Sapha Kaufman
Assistente Jurídico do TCMRJ

“O resseguro vem, portanto, contribuir
para acelerar o desenvolvimento
nacional, propiciando maior capacidade
e segurança para o financiamento de
grandes projetos de infraestrutura e de
modernização do país”.
O novo diploma dispõe sobre a
política de resseguro, retrocessão
e sua intermediação, as operações
de co-seguro, as contratações de
seguro no exterior e as operações
em moeda estrangeira do setor
securitário, apresentando-se de
importância ímpar para os juristas,
profissionais do mercado de seguros
e estudiosos em geral, por feito de sua
contemporaneidade.
Resseguro, numa conceituação
singela, é o seguro de um segurador.
Até o advento da norma complementar
acima citada, o monopólio do
resseguro era exercido pelo Instituto de
Resseguros do Brasil, hoje, IRB-Brasil
Resseguros S/A, criado em 1939 pelo
Presidente Getúlio Vargas com objetivo
de fortalecer o desenvolvimento do
mercado segurador nacional, por meio
da criação do mercado ressegurador
brasileiro. Atualmente, as operações
de resseguro e retrocessão podem
ser realizadas por: ressegurador local
(sediado no País, art. 4º, I), ressegurador
admitido (sediado no exterior, mas com
escritório de representação no País,
art. 4º, II) ou, ainda, por ressegurador

eventual (empresa seguradora
estrangeira sediada no exterior, sem
escritório de representação no País,
art. 4º, III). Frise-se que a lei estabelece
requisitos específicos à atuação de cada
um deles.
A presente obra é dividida em duas
partes. A primeira trata da transferência
dos riscos e resseguro, onde o mestre
apresenta seus entendimentos sobre
temas como: os aspectos históricos
do resseguro, as formas, os tipos e os
contratos de resseguro, as limitações
da transferência dos riscos tradicional
e o resseguro financeiro. Já no segundo
momento e o que toma maior espaço,
o Prof. Luiz Bojunga comenta artigo
por artigo, inciso por inciso, de forma
brilhante, o texto da Lei de Resseguro
brasileira (LC nº 126/07), enriquecendonos com suas reflexões.
Perante tais premissas, o nobre
autor Luiz Bojunga, que em seu
extenso e distinto currículo traz
sua experiência e intensa atuação
na área de resseguro e mercados
financeiros internacionais, sendo
consultor independente, professor
universitário e árbitro da Câmara de
Mediação e Arbitragem da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), nos brinda com
um trabalho claro e didático, mas
sem deixar de ser completo, sendo
relevante instrumento de pesquisa,
fonte do mais enriquecedor saber.
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“

Foi com imensa alegria que recebi a Revista TCMRJ. Os temas
abordados são importantíssimos. Agradeço, também, o convite feito e
a publicação do texto de minha autoria.
Acredito que o exemplo de V. Exª deveria ser seguido, já que a edição
da Revista do TCMRJ contribuirá para uma maior reflexão a respeito
de nossas missões. Além do mais, somente com a união dos órgãos de
controle conseguiremos avançar rumo a um controle externo respeitável
e realmente relevante para a sociedade, condizente com o texto da nossa
Constituição Federal.
Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Procuradora MPC / DF

Recebi e agradeço o envio de
exemplar da edição de número 41, ano
XXVI, maio de 2009, da Revista TCMRJ,
que acertou em cheio ao pôr em relevo
a questão da corrupção no país, suas
formas e as iniciativas em curso para
contê-las, especialmente no âmbito das
competências do Sistema Tribunais de
Contas.
Além de outros textos da maior
atualidade e relevância, valoriza a
edição a publicação do trabalho de
conclusão do Curso de Pós-Graduação
da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro dos funcionários
desse Tribunal, Fernando Dantas
Ruiz, Auxiliar de Controle Externo,
e Alita Neves Cantini, Contadora. De
igual interesse reveste-se o texto da
síntese da dissertação de Mestrado
na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro da servidora Melissa Christina
Corrêa de Moraes, Auxiliar de Controle
Externo do TCMRJ, dedicada a um
tema, o Terceiro Setor, de crescente
participação na vida do País.
Maurício Azêdo
Presidente da ABI
Com meus cordiais cumprimentos,
venho agradecer pelo envio da
publicação “O que você tem a ver com a
corrupção”, editada por esse renomado
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro.
Venho informar a Vossa Excelência
que esse riquíssimo material irá agregar
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subsídios à Proposta de Emenda
Constitucional nº 28/2009, de minha
autoria, que se encontra em análise
por uma Comissão Especial na Câmara
dos Deputados.
Vital do Rego Filho
Deputado Federal / Vice-Líder do
PMDB
Tenho especial satisfação em acusar
recebido o número 41, referente ao mês
de maio, da Revista do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro.
Na inicial, as palavras do Presidente
– com as quais concordo plenamente -,
afirmando das relevantes e necessárias
atividades de controle externo, a cargo
dos Tribunais de Contas, que atuam
ao lado da sociedade na defesa da boa
administração, prevenindo e punindo
atos ilegais ou lesivos.
Prosseguindo, encontramos artigos
assinados por eminentes professores,
autores, escritores, funcionários, que
prendem a atenção e conduzem nosso
raciocínio para o melhor.
Peço-lhe, ao aceitar, que transmita
aos senhores participantes do
número 41 da Revista, os melhores
cumprimentos.
Eduardo Bittencourt Carvalho
Conselheiro do TCE / SP
Agradeço a gentileza com que fui
distinguido ao receber o exemplar da
Revista TCMRJ, Maio 2009, Ano XXVI
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”

nº 41, publicada por esse egrégio
Tribunal de Contas.
Na oportunidade, gostaria de
registrar a relevância desse periódico
que divulga a seus leitores as ações
do TCMRJ, bem como dos preciosos
artigos publicados.
Desembargador Manoel Alberto
Rebêlo dos Santos
Acuso o recebimento e agradeço o
exemplar nº 41 da Revista TCMRJ.
Aproveito a oportunidade para
cumprimentar o TCMRJ por esta
iniciativa.
Sergio Machado
Presidente da Petrobrás Transportes
S.A / TRANSPETRO
Agradeço a gentileza da remessa do
exemplar nº 41 da interessante Revista
TCMRJ de maio de 2009, elaborada por
esse digno Tribunal de Contas e que, por
minha determinação, foi encaminhada
à nossa Biblioteca para que todos os
servidores desta Casa tenham acesso
aos artigos apresentados.
A Presidência, em nome do
Colegiado, parabeniza Vossa Excelência
e os eminentes colaboradores
responsáveis pela produção e difusão
dos conhecimentos e pela qualidade
gráfica apresentados nessa excelente
publicação.
Roberto Braguim
Presidente do TCM/ SP

Obrigado pelo Relatório /Revista do
TCM do Rio de Janeiro.
Senador Cristovam Buarque
Acuso recebimento e agradeço o
envio da Revista TCMRJ, Maio 2009, que
apresenta o comprometimento e a ação
desse Tribunal voltados à possibilidade
de discussão e conscientização em
priorizar a gestão transparente e
direcionada ao bem comum, merece
aplauso e exemplar divulgação.
Parabéns a Vossa Excelência e
equipe pelo relevante papel que
desempenha junto a esse Município.
Raimundo Angelim Vasconcelos
Prefeito de Rio Branco – Estado
do Acre
Acuso o recebimento da Revista do
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro (Ano XXVI – nº 41).
Agradeço a Vossa Excelência o
envio, ressaltando a importância
da atividade desse Tribunal no
aprimoramento da gestão financeira
pública da nossa Cidade.
Desembargador Nelson Tomaz
Braga
Cumprimentando-o, cordialmente,
venho por meio deste acusar o
recebimento do nº 41 da Revista
TCMRJ – maio/2009 e agradecer pela
gentileza do envio do periódico,
cujo conteúdo apresenta excelente
qualidade e elevado padrão da equipe
que com ele colabora.
Maria da Glória Gama Pereira
Figueiredo
Promotora de Justiça
Coordenadora do 8º CAO
Venho agradecer Vossa Excelência
pela remessa a esta Corte da Revista
TCMRJ, em sua edição nº 41, com
especial destaque às distintas
abordagens à temática envolvendo
o combate à corrupção, balisando
atualizados posicionamentos sobre a
matéria.

Aproveito do ensejo para saudá-lo,
ao tempo em que lhe parabenizo pela
alta qualidade de apresentação e pelo
valiosíssimo conteúdo da referida
publicação.
Hermas Eurides Brandão
Conselheiro Presidente do TCE / PR
Com muito prazer e especial
satisfação, acuso o recebimento de um
exemplar da Revista TCMRJ, enfrentando,
com rara competência e profundidade, o
delicado tema da corrupção.
No que pertine ao elogio conferido
ao signatário deste, pela colaboração
prestada com o artigo “Tempos de
novos desafios”, incluído na revista sob
enfoque, registro a minha inexcedível
honra pela mencionada distinção.
Paulo Jobim Filho
Secretário Municipal de
Administração / RJ
Agradeço a remessa da revista do
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro, edição 41, maio de 2009.
Parabenizo-o pela excelência do
material.
Desembargadora Mônica Maria
Costa
Tribunal de Justiça do Estado do RJ

comprometido, como Nação ou
indivíduos, e no qual o Tribunal que
V. Exª tão competentemente preside é
de importância capital.
Luiz Gonzaga Schroeder Lessa
General do Exército
Me dirijo a Ud. a fin de agradecer el
envío de la prestigiosa publicación que
orgullosamente desarrolla el tribunal de
Cuentas del Município de Río de Janeiro,
aportando cada día el conocimiento y
la experiencia en materia de control, a
los países vecinos.
Sin otro particular hago propicia
la oportunidad para saludar a Ud.
Atentamente.
Eduardo César Barrionuevo
Presidente Tribunal de Cuentas de
Córdoba
Acusando o recebimento da
Revista do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, que vem
excepcionalmente sendo dirigida
por V.Exª, agradeço sensibilizada a
gentileza do gesto.
Lerei e refletirei sobre todas as
matérias e informações que enriquecem
e ilustram essa relevante revista.
Eliane Maria Lapenda de M.
Guerra
Procuradora-Geral do Tribunal do
Ministério Público do TCE / PE

Ao cumprimentá-lo, venho por
meio deste, agradecer pelo exemplar
da Revista Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro a
mim remetido e registrar minhas
congratulações ao Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro/RJ pela
iniciativa de produzir tão relevante e
informativo trabalho.
Arthur Cunha Lima
Presidente da Assembléia Legislativa/PB

Cumprimentando-o cordialmente,
vimos, através deste, acusar o
recebimento da Revista TCMRJ nº 41,
Maio 2009, deste egrégio Tribunal.
Gostaríamos de parabenizá-lo pela
qualidade do conteúdo apresentado
nesta publicação.
José Carlos de Souza Abrahão
Presidente da CNS

Muitíssimo grato pela remessa
da Revista TCMRJ que, como sempre,
contempla excelentes artigos da mais
alta atualidade, não apenas para o Rio de
Janeiro, mas, também, para o Brasil.
O foco da edição de maio é no
tema corrupção, que tanto tem nos

Ao cumprimentá-lo, agradeço o
envio da Revista do Tribunal de Contas
RJ, e parabenizo essa Corte de Contas,
especialmente Vossa Excelência, pela
elaboração desse valioso trabalho.
Reinaldo Fernandes Neves Filho
Conselheiro do TCE/RR
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