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Um Plano Diretor
para o Rio

palavras do Presidente

A

agenda de eventos
internacionais para
o Rio de Janeiro
nos próximos 10
anos é de tirar o fôlego: jogos
mundiais militares, copa do
mundo, olimpíadas e Rio +
20. A pergunta que todos nós
nos fazemos e que revela uma
preocupação real é se a cidade
disporá de infraestrutura
urbana para fazer face às
demandas impostas por
eventos de tal grandeza.
Não à toa, a Revista TCMRJ elegeu como um dos temas para
este número o Plano Diretor para a cidade do Rio de Janeiro,
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes,
conforme o artigo 182 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. A Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da
Cidade, regulamentou o citado artigo constitucional, determinando
que o instrumento legal que instituir o Plano Diretor deve ser revisto,
ao menos, a cada dez anos.
O Plano Diretor em vigor no Rio de Janeiro data de 1992,
e encontra-se, por óbvio, defasado diante da dinâmica social,
do crescimento populacional, da intensificação das atividades
econômicas, da expansão desregrada da cidade, exigindo
medidas urgentes para organizar o caos que se avizinha. Foram
ouvidos a presidente da Comissão Especial do Plano Diretor da
Câmara Municipal e os secretários de Urbanismo, Transporte,
Habitação, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Turismo
e Desenvolvimento, promovendo uma ampla exposição das ideias
em curso na elaboração do planejamento estratégico para a nossa
cidade.
A Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara Municipal
vem trabalhando para aprimorar o Projeto enviado pelo Executivo,
com vistas a produzir um instrumento de gestão urbana pública,
englobando política de transportes, gestão ambiental, uso e ocupação
do solo, política habitacional e planejamento nas áreas de saúde,
educação e assistência social, para que possa, efetivamente, cumprir
seu papel de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
O que todos nós esperamos é que este trabalho conjunto entre
Poderes Executivo e Legislativo resulte no melhor para o Rio e, uma
vez aprovado o projeto pela Câmara Municipal, que seja executado
com a máxima prioridade e de forma a cumprir, rigorosamente, os
princípios da efetividade, eficácia, economicidade e transparência
que regem a administração pública e asseguram ao cidadão o direito
de receber do poder público os melhores serviços.
Thiers Montebello
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A

criação do Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas (CNTC), longe de ser uma medida de
enfraquecimento dos tribunais, poderá constituir
um fator de aprimoramento, agilizando o sistema de
controle de contas no País.
Tal como ocorreu com a criação dos Conselhos Nacionais
de Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP), o Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas, na opinião de nossos
colaboradores e entrevistados, possibilitará a uniformização
das decisões e avaliações de todo o sistema, avançando no
sentido da transparência.
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Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

Uniformização de controles e
transparência dos atos públicos
O deputado federal Vital do Rego Filho, autor da PEC
28, que acrescenta o art.73-A à Constituição Federal,
criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas,
define a criação do órgão como um grande avanço
no Brasil, pois será possível uniformizar as decisões
dos tribunais e fazer avaliações de todo o sistema,
agilizando o sistema de controle de contas no País e
avançando no sentido da transparência.

Deputado federal Vital do Rêgo Filho

V

erificando a evidente crise
moral que enfrenta todos
os setores sociais, a luta
cotidiana da sociedade civil
organizada para erradicar a corrupção,
apontada como uma das principais
chagas para o desenvolvimento
nacional, o Poder Soberano calcado
na vontade do povo e a falência
das instituições governamentais no
cumprimento dos seus desideratos, é
que se justifica a criação do Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas.
O Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas terá como ideal resgatar
a confiança e a credibilidade das
Cortes de Contas, invariavelmente
falidas nos seus propósitos, envoltas
pela cooptação da vontade política,
em total descrédito dos seus ideais.
Destarte, para que não seja negado ao
povo o importante papel que cumpre
às Cortes de Contas, ao menos no
campo teórico é necessário o resgate
da ingerência e moldá-las com os
princípios republicanos e democráticos,
assegurando-lhes o fiel cumprimento
da vontade constitucional.
4
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A nova instituição terá como
encargo exercer o controle sobre
a atuação do Tribunal de Contas
da União (TCU), dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal como
medida para combater a corrupção,
que há bastante tempo vem assolando
o nosso País e corroendo a estrutura
do Estado e, consequentemente,
as instituições democráticas. Essa
corrupção é endêmica, sistêmica,
perversa e compromete de maneira
concreta o futuro de gerações de
brasileiras e brasileiros. Por isto, a
proposta é criar uma instância de
controle externo nos mesmos moldes
do existente no Poder Judiciário e no
Ministério Público. É significante,
também, o cumprimento à existência
de uma corregedoria nacional, com
a criação de ouvidorias em todo o
País para receber as reclamações
dos cidadãos, dirigidas aos tribunais
de contas em todas as unidades da
federação.
É preciso que tenhamos uma
discussão maior sobre temas como

Revista TCMRJ

competência, controle externo e
condições de trabalho dos tribunais.
Portanto, o Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas foi proposto de
forma apropriada, e será integrado
por nove membros, com distribuição
equitativa e autonomia funcional.
Significará um grande avanço no
Brasil, pois será possível uniformizar as
decisões dos tribunais, que apresentam
grande discrepância em todo território
nacional, e fazer avaliações de todo o
sistema. Esse funcionamento poderá
agilizar o sistema de controle de contas
no país, avançando no sentido da
transparência.
E sem uma reorganização dos
tribunais, que lhes dê uma uniformidade
mínima, será muito pouco efetiva a
atuação do Conselho. É importante
normatizar sobretudo as competências,
que estão muito diluídas, difusas. Isso
é necessário para que as medidas a
serem tomadas pelo referido Conselho
produzam efeitos na administração
pública brasileira no sentido do
permanente controle e fiscalização.

A criação do Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas
Aspectos e perspectivas

Para o Deputado Humberto Souto, apesar
dos aspectos inovadores da criação dos
Conselhos Nacionais de Justiça, Ministério
Público e dos Tribunais de Contas, as
normas constitutivas já estavam previstas
em nossa Constituição Federal, em seu
artigo 37, e que esta é uma discussão
muito mais acerca da forma e dos modelos
adequados do que propriamente dos
conteúdos normativos, visto que estes estão
contidos nos princípios constitucionais.
Deputado federal Humberto Souto

A

s recentes discussões
ocorridas em nosso modelo
federativo resultaram
na criação, por meio da
Emenda Constitucional nº. 45, dos
Conselhos Nacionais de Justiça (CNJ)
e do Ministério Público (CNMP). E
assim como ocorreu com o Poder
Judiciário e Ministério Público, está
em discussão no Congresso Nacional
Emenda Constitucional 28/2007 que
visa à criação do Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas (CNTC). Tais
Conselhos Nacionais corroboram a
busca de mecanismos mais eficientes
na aplicação transparente dos recursos
públicos, e uma maior eficiência do
nosso aparato institucional, sob o
amparo da transparente prestação de
contas à sociedade.
A proposta de criação do Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas
(CNTC), de autoria do Deputado Vital
do Rêgo Filho (PMDB-PB), modifica o
artigo 73-A da Constituição Federal,
de modo semelhante às reformas
decorrentes da Emenda Constitucional
nº. 45, que criou o Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP). Além
dessa alteração, propõe também o
acréscimo de dispositivo ao art. 102
da Constituição Federal, atribuindo
competência ao Supremo Tribunal
Federal para processar e julgar ações
contra o Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas, como ocorre com
o Conselho Nacional de Justiça e com
o Conselho Nacional do Ministério
Público.
Esta PEC recebeu parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) em 11/06/2007,
mas, por se tratar de tema que versa
sobre matéria de competência de
mais de três Comissões, constituiuse Comissão Especial composta por
17 membros titulares para analisar
a admissibilidade e o mérito da
proposta. Esta proposta de Emenda
Constitucional (PEC) segue agora para
o Plenário da Câmara, com votações
em dois turnos e envio ao Senado, em
caso de aprovação.
A composição definitiva deste
Conselho somente será estabelecida a

partir de votação no plenário da Câmara
e do Senado Federal. A princípio,
a Comissão Especial da Câmara
dos Deputados buscou representar
igualitariamente os tribunais de
contas da União, dos estados e Distrito
Federal e dos municípios. Sendo
assim, aprovou-se o substitutivo
do relator com 09 membros: 02
Ministros do TCU; 02 Conselheiros
dos TCEs; 01 Conselheiro dos TCMs;
01 representante dos auditores e 01
do Ministério Público e 02 cidadãos
escolhidos pela Câmara dos Deputados
e Senado Federal, respectivamente.
Em relação à criação destes
Conselhos Nacionais, apesar de seus
aspectos inovadores, entendo que as
suas normas constitutivas já estavam
previstas em nossa Constituição
Federal, quando esta estabeleceu em
seu artigo 37 que “A administração
pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”, ou seja,
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“

Um bom sistema
de controle só pode
bem exercer a sua
função se estiver
fundamentado em
parâmetros objetivos,
uniformes e mais
integrados.
esta é uma discussão muito mais
acerca da forma e dos modelos
adequados, do que propriamente
dos conteúdos normativos, visto que
estes estão contidos nos princípios
constitucionais.
Nesse sentido, assim como o CNJ
e o CNMP, o Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas pode ser visto
como mecanismo recente e inovador
na atuação do sistema de controle
externo do país. São recentes porque o
nosso conceito de estado democrático
é novo, se comparado a outros países
sob o ponto de vista de consolidação da
democracia. Digo que são inovadores
porque representam nova face na
forma como os tribunais de contas
apresentam-se interna e externamente
à sociedade. Mudarão a forma de o
controle externo se relacionar com
os demais atores, porque impedirão
atuações herméticas, que muitas vezes
escondiam e mascaravam a faltas
ou falhas no exercício do seu papel
constitucional.
Do ponto de vista teórico, há
uma clássica discussão no Direito
que nos pode ser bastante útil para
compreendermos a atuação do sistema
de controle externo, bem como da
necessidade de estarmos atentos a
novos mecanismos que nos auxiliem
em favor do cumprimento dos preceitos
constitucionais. Os defensores do
Direito Positivo entendem que as
normas jurídicas devem nos reger
em um determinado período porque
6
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estão sempre sujeitas a alterações;
já os defensores do Direito Natural
entendem a existência de normas
não sujeitas a situações que denotem
temporalidade.
Em que pesem as diferenças, penso
que esses dois tipos de visões citadas
aplicam-se ao sistema de controle
externo, principalmente se falarmos
da adoção dos novos mecanismos
de controle de contas públicas. Ou
seja, há aspectos rígidos em nossa
Constituição pelos quais estamos
inevitavelmente atrelados, mas há
também aspectos sensíveis, sujeitos
a influências de um determinado
contexto social. Nesse contexto, toda
forma de controle de contas públicas
pressupõe o reconhecimento de que
a tutela do Direito Público deve estar
previamente resguardada por rígidos
princípios objetivos constitutivos,
também devemos admitir que novos
princípios podem moldar as ações
do sistema de controle externo,
incorporando assim novas realidades
sociais.
Do ponto de vista da rigidez, o art. 37
da nossa Constituição estabelece que a
administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência,
e nesse sentido, o desenvolvimento de
instrumentos ligados aos tribunais de
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”

contas alinha-se às normas principais
descritas na Constituição, em todos
os seus aspectos. Sob o aspecto da
Legalidade, porque o uso de tais
sistemas é feito em consonância com
os ditames legais. Sob os aspectos
da Moralidade e Impessoalidade,
porque expressam os atos que devem
visar ao bem público, sem benefícios
ilegais ou pessoais. Sob o aspecto da
Publicidade, porque buscam divulgar
a todos os interessados as ações do
Estado e, por fim, o princípio da
Eficiência, porque são importantes
mecanismos para o aperfeiçoamento
da ação estatal.
Obviamente esta subordinação
aos princípios é necessária, pois
condiciona os atores – e aqui me
reporto especificamente aos órgãos
de controle de contas – à percepção
de que suas ações devem ater-se aos
rígidos aspectos constitucionais, sob
pena de enfraquecimento das ações
do controle. Do ponto de vista da
adequação das normas à realidade,
sempre condicionada por princípios
rígidos, temos que a noção de sistema
de controle pode ser desempenhada
sob novos parâmetros de controle
de contas públicas, pelo fato de que
o controle externo deve representar
a garantia de exercício da função do
Estado, fazendo uso de sistemas de
contas como instrumentos para este
mister. Assim, o sistema de controle
externo é a forma encontrada em nosso
contrato social que visa aperfeiçoar

a representação geral de conceitos
ligados à atuação do Estado em suas
funções primordiais, exercidas nas
áreas de saúde, educação, segurança,
regulação, entre outras.
Entrei nessa discussão acerca dos
princípios, para explicitar que a nossa
Constituição Federal possui princípios
muito caros aos Tribunais de Contas,
especificamente em relação à criação
do Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas. O que devemos ter em
mente é que, independentemente
do modo de como os tribunais de
contas se apresentam, devem ser
considerados os princípios essenciais
estendidos à generalidade, inclusive
ao Estado, pelo entendimento de
que o interesse da sociedade deve
ser exercido por meio de normas
transparentes, públicas e isonômicas
contidas no texto constitucional.
Assim, em vista dos argumentos
citados, entendo não haver
contraposição ou conflito entre
normas constitucionais, não havendo
maiores óbices que impeçam o avanço
destes novos mecanismos formais.
Desse modo, são improcedentes
questionamentos que tenham sido
apresentados contra a legitimidade
desses Conselhos Nacionais,
sobretudo porque também os
Conselhos se condicionam ao nosso
aparato constitucional. No caso dos
Conselhos Nacionais de Justiça,
Ministério Público e Tribunais de
Contas, as discussões se dão muito
mais acerca dos modelos a serem
implantados do que propriamente
sobre questionamentos impeditivos,
aventados sob hipóteses de quebra da
autonomia dos órgãos, argumentos
estes que não resistem ao fato de que
os princípios normativos estão acima
dos modelos operacionais, sobretudo,
pelo fato de que existem outros
princípios que garantem aos agentes
públicos desses órgãos o direito à
autonomia das suas decisões.
Se compararmos as especificidades
do Poder Judiciário, Ministério Público
e Tribunais de Contas, perceberemos
caber ao Ministério Publico a defesa da
ordem jurídica, do estado democrático

e dos interesses sociais e individuais.
Por sua vez, o Poder Judiciário age em
seu papel jurisdicional de composição
dos conflitos de interesse em
observância às normas constitucionais.
Já os Tribunais de Contas exercem o
controle externo a cargo do Congresso
Nacional, nos parâmetros estabelecidos
na Constituição Federal.
Enquanto o Ministério Público tem
a faculdade de iniciar as ações, não tem
o poder judicante. O Poder Judiciário
por sua vez, somente pode agir por
provocação, tendo, por sua vez, o poder
judicante. Similarmente ao Ministério
Público, os tribunais de contas podem
iniciar as ações, e similarmente ao
Poder Judiciário, os tribunais de contas
têm o poder judicante dos atos de sua
competência. Isto demonstra quão vasto
é o campo de atuação dos tribunais de
contas e da sua importância em nosso
contexto social. Assim, os desafios do
Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas são tão amplos quanto o campo
de atuação do nosso controle externo
de contas.
Em relação à gênese que motivou
a criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas, entendo que,
por semelhança, a atuação do CNTC
estará mais próxima à atuação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
pelo fato de a sociedade requerer que os
processos iniciados, além da agilidade
e eficiência no julgamento, devam
mostrar resultados, e certamente isto
será ainda mais cobrado a partir da
implantação do Conselho. Em outras
palavras, o objeto precípuo para a
sociedade é a resolução efetiva das
demandas. E isto deve servir de reflexão
para o nosso debate.
Operacionalmente, assim como
ocorre com os Tribunais de Justiça e
com o Ministério Público, há de parte
dos tribunais de contas a necessidade
de padronização de procedimentos
e celeridade nos julgamentos. Outro
ponto importante diz respeito a
prazos de encerramento de processos.
Nesse sentido, como já abordei em
outras oportunidades, observamos
que a criação do CNTC ancora-se
em dois grandes pilares necessários

ao bom andamento do sistema de
controle externo: I - uniformidade
de procedimentos jurisprudenciais e
administrativos; II - maior celeridade
no julgamento de processos a cargo das
Cortes de Contas, e além desses aspectos,
o ponto crucial para os tribunais de
contas é a eficácia na fiscalização da
aplicação dos recursos públicos. Mas
indo além destas realidades, penso
que podemos sistematizar a nossa
discussão, e entendo que um bom
sistema de controle só pode bem exercer
a sua função se estiver fundamentado
em parâmetros objetivos, uniformes e
mais integrados.
Entretanto, devemos ter em mente
que a criação do CNTC é uma condição
necessária, mas não suficiente para
dar conta do aperfeiçoamento do
nosso sistema de controle externo, não
esgotando, portanto, a necessidade
de os tribunais de contas adotarem
mecanismos perfeitamente cabíveis
dentro do conceito do Programa de
Modernização do Sistema de Controle
Externo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios Brasileiros (PROMOEX),
que tem como objetivo fortalecer e
aperfeiçoar o sistema de controle
externo. Dentre esses pontos,
enfatizamos a necessidade de ampliação
sistemática da rede de controle, que
além do controle externo, envolve
também outros importantes atores do
processo fiscalizatório; Modernização
de procedimentos administrativos, e
implantação de ambientes virtuais,
tais como digitalização de todos os
processos e adoção de novas estratégias
de divulgação de informações, mas
entendo que a condição mais importante
para qualquer Corte reside no processo
de comprometimento dos seus agentes
com o país.
Assim sendo, a criação do
Conselho Nacional de Controle
Externo justifica-se sob o fato de que
a existência do Estado, celebrada
na ótica da tripartição dos poderes,
independentes e harmônicos entre
si, deve servir como instrumento à
cidadania, sabendo que todo poder
emana do povo e em seu bom nome
deverá ser bem exercido.
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O Conselho Nacional dos TCs:

uma contribuição ao aprimoramento
dos tribunais de contas brasileiros
Para o presidente da Abracom, conselheiro
Francisco Netto, a criação do Conselho Nacional de
Tribunais de Contas, longe de ser uma medida de
enfraquecimento dos Tribunais, pode se constituir
em um fator do seu aprimoramento, dando curso a
uma experiência que se vivencia, na atualidade, com
o Promoex.
Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente da Abracom

O

processo de redemocratização do país
acarretou a remodelação
do aparelho institucional
do Estado em todas as suas esferas
e Poderes, introduzindo uma nova
concepção político-administrativa,
alicerçada nos valores da democracia
representativa, no respeito aos direitos
fundamentais e à dignidade humana
e nos princípios da boa governança,
redirecionando a Administração
Pública para o bem servir à
coletividade.
Esse novo direcionamento
filosófico/político/burocrático,
consubstanciado na Constituição
Republicana de 1988, impulsionou as
mudanças consideradas necessárias
para efetivar o Estado Democrático de
Direito, cujos postulados enfatizam a
total submissão do poder público ao
princípio da legalidade, a inviolável
separação de funções estatais, o
equilíbrio entre o Poder Judiciário,
Poder Legislativo e o Poder Executivo,
e, sobretudo, as garantias do devido
processo legal, indispensáveis ao
exercício das funções estatais, dos
8
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direitos individuais e coletivos e à
defesa dos direitos difusos.
Entretanto, por mais justos, naturais
e indissociáveis que esses princípios
e valores pareçam a uma sociedade
democrática, sua correta aplicação não
dependerá tão-somente das virtudes
da Constituição, mas sim do efetivo
controle que a sociedade organizada
vier a exercer sobre a atuação dos
Poderes e órgãos públicos.
O controle é, assim, a garantia
da observância e da eficácia
da Constituição, já que uma das
premissas da democracia é que, na sua
compostura, não há órgão ou Poder
sem controle.
O controle, tanto na Ciência
Po l í t i c a c o m o n a C i ê n c i a d a
Administração, consiste na constância
do acompanhamento e na verificação
da compatibilidade do desempenho
e das condutas desejadas à pauta
normativa e aos procedimentos,
conforme estabelecidos no
ordenamento jurídico.
É neste contexto que se insere a
criação do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas, preconizada pela
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PEC nº 28, em curso no Congresso
Nacional, como órgão de controle
externo dessas instituições, cuja
matriz é o Conselho Nacional da
Justiça.
Na conformação estrutural do
Estado brasileiro, os Tribunais
de Contas são órgãos dotados de
autonomia e independência funcional,
aos quais a Constituição atribui
competência relacionada à fiscalização
da correta aplicação dos recursos
públicos, prestando, no desempenho
dessa elevada competência, auxílio
ao Poder Legislativo, federal, estadual
e municipal, no controle externo
da Administração Pública. A teor
do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Republicana, “qualquer
pessoa física ou jurídica, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores
públicos” ou “assuma obrigações de
natureza pecuniária”, tem o dever
de prestar contas. Em nosso sistema
constitucional, os Tribunais de Contas
são legitimados para receber, analisar e
julgar as prestações de contas, segundo
a origem dos recursos utilizados.

Consectário do Estado Democrático
de Direito é que, exercendo tão relevantes
competências constitucionais, também
os Tribunais de Contas se sujeitem a
controle externo do seu desempenho
administrativo-gerencial, para garantir
padrões crescentes de excelência na
execução dos seus misteres.
Neste sentido, a PEC nº 28, de
2007, que acrescenta o art. 73-A à
Constituição, cria o Conselho Nacional,
prevendo uma ampla composição
representativa dos próprios Tribunais,
dos Auditores que neles têm assento,
do Ministério Público de Contas e de
representantes da sociedade indicados
pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, sendo sua competência
de “controle externo” relacionada à
atuação administrativa e financeira
dos Tribunais e ao cumprimento dos
deveres funcionais dos Ministros,
Conselheiros, Auditores e membros
do Ministério Público Especial,
devendo zelar pela autonomia dos
Tribunais e pelo cumprimento de
suas determinações, podendo, para
tanto, expedir atos regulamentares e
recomendar providências; apreciar,
de ofício ou mediante provocação,
a validade de atos administrativos
praticados por membros dos Tribunais
de Contas, podendo desconstituí-los,
revê-los ou fixar prazos para que se
adotem as providências necessárias
ao cumprimento da lei; receber e
conhecer das reclamações contra
Ministros, Conselheiros, Auditores e
membros do Ministério Público de
Contas, inclusive contra seus serviços
auxiliares e demais órgãos que atuem
por delegação ou oficializados, sem
prejuízo da competência disciplinar
e correcional dos próprios Tribunais,
podendo ainda avocar processos
disciplinares em curso e determinar
atos que importem em sanções
administrativas, assegurada a ampla
defesa.
Naturalmente, a criação de qualquer
instância de controle sempre suscita
objeções por parte dos controlados.
Algumas são pertinentes, como, no
caso dos Tribunais, as que concernem
à preservação da sua autonomia e

“

A criação de qualquer instância de
controle sempre suscita objeções
por parte dos controlados.

independência funcional, enquanto
atributos indispensáveis ao exercício
isento de suas competências. Outras
decorrem do corporativismo arraigado,
que é necessário superar.
O corporativismo está presente em
todas as organizações da sociedade,
sejam elas públicas ou privadas. Há
uma dimensão do corporativismo
que é salutar, enquanto potencializa
e fortalece o l’esprit de corps,
consolidando os laços não só
de companheirismo como os de
fidelidade à entidade, que tendem a
melhorar a “saúde organizacional”
e a aprimorar seu desempenho.
Outra, contudo, há de ser repelida,
porque desserve a organização e
concorre para o seu desprestígio.
É o corporativismo patológico,
que contém resíduos de leniência,
que atenua, quando não oculta, a
gravidade de erros ou equívocos

”

cometidos pela organização ou nela
existentes, os quais, por estarem
encerrados em um sistema fechado,
muito raramente virão a público,
como deveriam, ou, se vêm, o fazem
de forma mitigada. Esta dimensão
deve ser de todo superada.
Isto posto, à guisa de conclusão,
pode se acreditar que o Conselho
Nacional de Tribunais de Contas,
cuja criação se pretende, longe de
ser uma medida de enfraquecimento
dos Tribunais, pode se constituir em
um fator do seu aprimoramento, na
medida em que for capaz de agregar
valor ao processo de modernização
de suas práticas e procedimentos,
ao incremento da competência
dos seus quadros profissionais, ao
compartilhamento de conhecimentos
e soluções tecnológicas, dando curso
a uma experiência que se vivencia, na
atualidade, com o Promoex.
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O CNJ: seu papel institucional
e sua consolidação
O desembargador Nelson Tomaz Braga, em
artigo para a Revista TCMRJ, explica a criação
do Conselho Nacional de Justiça desde
os primórdios, quando se temia que esse
controle externo pudesse colocar em risco
a independência funcional do magistrado,
até o momento atual, em que o órgão
consolidou sua posição como um instrumento
de controle e aprimoramento da atividade
judiciária, imprimindo ao Poder Judiciário uma
administração mais eficiente, com reflexo nos
serviços prestados aos jurisdicionados.

H

Nelson Tomaz Braga
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho/RJ
Membro do Conselho Nacional de Justiça

á dez anos atrás, nos
idos de 1999, após o
encerramento da Comissão
Parlamentar de Inquérito
instaurada pelo Congresso Nacional
para apurar a ocorrência de supostas
irregularidades envolvendo alguns
tribunais brasileiros, a denominada
“CPI DO JUDICIÁRIO”, foram iniciadas
discussões acerca da criação daquilo
que se chamava de “órgão de controle
externo do Poder Judiciário”, fruto do
entendimento, então dominante, no
sentido da necessidade de se controlar
a ocorrência de supostos abusos em
que os magistrados, como qualquer ser
humano, pudessem incorrer.
De início, boa parte da magistratura
se mostrou preocupada com essa
possibilidade, não por questões
corporativas, como, naquele momento,
se apregoava, mas, principalmente,
pelo receio de que esse controle
externo pudesse colocar em risco
a independência funcional do
magistrado, um dos pilares do Estado
Democrático de Direito.
Com maturidade, ouvindo e
10

janeiro 2010 - n. 43

debatendo propostas do conjunto da
sociedade, o parlamento aprofundou a
discussão, até que, em 30 de dezembro
de 2004, as mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal
promulgaram a Emenda Constitucional
nº 45, que, entre outras alterações
constitucionais, criou o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
Assim, o Conselho Nacional de
Justiça foi instituído, em obediência
ao disposto na Constituição Federal,
nos termos do art. 103‑B, composto por
quinze membros, com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e seis anos
de idade, com mandato de dois anos,
admitida uma recondução, sendo
um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, que assume a Presidência do
Conselho; um Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, que é o Corregedor
Nacional de Justiça; um Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho;
um Desembargador do Tribunal de
Justiça; um Juiz Estadual; um Juiz do
Tribunal Regional Federal; um Juiz
Federal; um Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho; um Juiz do Trabalho;
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um Membro do Ministério Público
da União; um Membro do Ministério
Público Estadual; dois advogados e
dois cidadãos de notável saber jurídico
e reputação ilibada.
Sua instalação se deu em 14
de junho de 2005, sendo um órgão
do Poder Judiciário, com sede em
Brasília‑DF e atuação em todo o
território nacional, que visa a, mediante
ações de planejamento, coordenação
e controle administrativo, aperfeiçoar
o serviço público de prestação da
Justiça.
Além de outras conferidas pelo
Estatuto da Magistratura, cabem ao
CNJ as seguintes atribuições, previstas
no art. 103‑B, § 4º, da Constituição
Federal:
No âmbito da Política Judiciária:
zelar pela autonomia do Poder
Judiciário e pelo cumprimento do
Estatuto da Magistratura, expedindo
atos normativos e recomendações;
No âmbito da Gestão: definir o
planejamento estratégico, os planos
de metas e os programas de avaliação
institucional do Poder Judiciário;

No âmbito da prestação de Serviços
ao Cidadão: receber reclamações,
petições eletrônicas e representações
contra membros ou órgãos do
Judiciário, inclusive contra seus
serviços auxiliares, serventias e órgãos
prestadores de serviços notariais e de
registro que atuem por delegação do
poder público ou oficializado;
No âmbito da Moralidade: julgar
processos disciplinares, assegurada
a 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;
No âmbito da Eficiência dos
Serviços Judiciais: melhores práticas
e celeridade; elaborar e publicar
semestralmente relatório estatístico
sobre movimentação processual e
outros indicadores pertinentes à
atividade jurisdicional em todo o
País.
Enfim, trata‑se de um órgão cuja
missão precípua é a de contribuir
para que a prestação jurisdicional seja
realizada com moralidade, eficiência e
efetividade, em benefício da sociedade,
sendo um instrumento efetivo de
desenvolvimento do Poder Judiciário.
Apesar da desconfiança inicial
de alguns, nesses quase cinco anos
de existência, o Conselho Nacional
de Justiça consolidou sua posição
como um instrumento de controle e
aprimoramento da atividade judiciária,
buscando imprimir ao Poder Judiciário
uma administração mais eficiente,
com reflexo nos serviços prestados aos
jurisdicionados, através de diversas
iniciativas.
Programas como o “BacenJud”
e “lnfoJud” foram priorizados,
servindo de ferramentas para uma
melhor prestação jurisdicional pelos
magistrados. Ao mesmo tempo,
investe‑se no melhor conhecimento
da realidade vivida no Judiciário
brasileiro, como é o caso do Programa
“Justiça em Números” que, por meio
da coleta e da sistematização de dados
estatísticos e do cálculo de indicadores
capazes de retratarem o desempenho

“

Não basta apenas a atividade correcional.
É preciso uma ação conjunta que fomente
a parceria, a fim de contribuir para que os
Estados formem uma frente de trabalho na
busca das soluções.
Revista TCMRJ

n. 43 - janeiro 2010

”

11

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

dos tribunais, propicia a elaboração
de políticas para melhorar a eficiência.
Esse processo de conhecimento da
realidade vivida em cada ramo do Poder
Judiciário permitiu a constatação de
graves problemas no gerenciamento
da Justiça, ocasionados, entre outras
razões, pela falta de padronização da
atividade judiciária, em especial em
relação aos tribunais de justiça.
Na tentativa de solucionar esse
problema, o Conselho Nacional de
Justiça constatou, também, que não
basta apenas a atividade correcional. É
preciso uma ação conjunta que fomente
a parceria, a fim de contribuir para
que os Estados formem uma frente de
trabalho na busca das soluções.
Dessa forma, instituiu o “Programa
Integrar”, cuja finalidade é auxiliar os
tribunais de justiça na implantação
de um modelo de gestão moderno,
pautado pelos princípios da
administração pública gerencial, de
modo a adequar à realidade local as
metas do Planejamento Estratégico do
Judiciário Nacional, evitando situações
conflitantes e contribuindo para a
uniformização da prestação da justiça
em todo o território brasileiro.
Muitas dessas iniciativas partiram
de uma necessidade, detectada
pelo Conselho Nacional de Justiça,
de se buscar um nivelamento dos
tribunais na prestação jurisdicional.
Conscientes dessa necessidade, no
2° Encontro Nacional do Judiciário,
realizado no dia 16 de fevereiro, em
Belo Horizonte (MG), os tribunais
brasileiros traçaram 10 metas a serem
atingidas pelo Judiciário no ano de
2009 para proporcionar maior agilidade
e eficiência à tramitação dos processos,
melhorar a qualidade do serviço
jurisdicional prestado e ampliar o
acesso do cidadão brasileiro à justiça.
Das metas traçadas sobressaiu‑se
a Meta 2: "Identificar os processos
judiciais mais antigos e adotar medidas
concretas para o julgamento de todos
os distribuídos até 31 de dezembro
de 2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais
superiores)". Seu objetivo era o de
assegurar o direito constitucional à
12
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"razoável duração do processo judicial",
o fortalecimento da democracia, além
de eliminar os estoques de processos
responsáveis pelas altas taxas de
congestionamento.
Nesse sentido, os tribunais e
associações, sob a coordenação do
Conselho Nacional de Justiça, criaram
a campanha "Meta 2: bater recordes
é garantir direitos", que se revestiu
num desafio a ser superado pelo
Judiciário, de grande alcance para toda
a sociedade.
Ainda dentro desse compromisso
de tornar mais rápida a prestação
jurisdicional, outra iniciativa
importante é o “Movimento pela
Conciliação”, iniciado pelo Conselho
Nacional de Justiça em agosto de 2006.
Naquele ano, o dia 8 de dezembro
foi dedicado à mobilização pelo Dia
Nacional pela Conciliação. No ano
seguinte, 2007, foi realizada a primeira
Semana Nacional pela Conciliação,
que ocorreu de 03 a 08 de dezembro.
Mais de três mil magistrados e 20
mil servidores e colaboradores se
empenharam e mais de 300 mil
pessoas foram atendidas.
Para consolidar o “Movimento pela
Conciliação”, o CNJ e seus parceiros vêm
realizando uma série de medidas. Uma
delas foi a edição da Recomendação nº
8, do Conselho, que sugere aos tribunais
o planejamento e a viabilização das
atividades conciliatórias.
No ano de 2009, até como uma
forma de acelerar o cumprimento da
Meta 2, o movimento foi ampliado.
Por isso, houve duas semanas de
conciliação: a primeira, realizada de
14 a 19 de setembro, quando tivemos
a Semana Nacional de Conciliação
de processos referentes à Meta 2, que
obteve resultados muito expressivos.
A segunda, realizada de 07 a 11 de
dezembro, como vem ocorrendo todos
os anos, também foi coroada de êxito.
Também no intuito de propiciar
uma prestação jurisdicional mais célere
e eficiente, o Conselho Nacional de
Justiça, através da Corregedoria‑Geral
de Justiça, vem realizando inspeções
nos diversos tribunais do País,
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analisando a qualidade do serviço
prestado pelo Judiciário. Por conta
das inspeções já realizadas, uma
grande quantidade de processos
teve seu julgamento agilizado. Além
disso, diversas medidas de natureza
administrativa foram determinadas,
inclusive a abertura de processos
administrativos em relação a supostos
desvios de magistrados e servidores,
sem se esquecer de reconhecer as
boas práticas encontradas nos diversos
tribunais.
Outra medida foi a criação do
“Mutirão Carcerário”, com o fim de
revisar os processos de presos do
sistema carcerário, de forma a garantir
o cumprimento da Lei das Execuções
Penais, e que já libertou mais de
18.000 pessoas que se encontravam
indevidamente presas. Pela sua
importância, em dezembro passado, o
“Mutirão Carcerário” foi agraciado com
o Prêmio Innovare, que homenageia
práticas pioneiras e bem-sucedidas
que contribuem para a melhoria do
Judiciário brasileiro.
Além disso, consciente da
importância do papel do Poder
Judiciário na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna, o
CNJ tem desenvolvido programas
que visam não só à modernização e
à eficiência, mas também contribuir
para a solução dos problemas
nacionais, buscando tornar a Justiça
mais presente no dia a dia do cidadão,
como é o caso, por exemplo, do
Programa “Começar de Novo”, que
busca a ressocialização do egresso do
sistema penal através de sua inserção
no mercado de trabalho, iniciativa
que vem obtendo o apoio de diversos
setores da sociedade.
Apesar das conquistas até então
alcançadas, o Conselho Nacional de
Justiça sabe que é necessário avançar
ainda mais em seu papel institucional
de aprimoramento do Poder Judiciário,
a fim de, juntamente com o esforço de
todos tribunais pátrios, alcançarmos
o nível de excelência na prestação
jurisdicional que a sociedade reclama
e merece.

O CNJ e a Racionalização
Judicial
Membro do Conselho Nacional de Justiça, o
Ministro Ives Gandra Martins Filho avalia o
Conselho Nacional de Justiça, criado em 2004,
e considera que, como órgão de planejamento
estratégico de todo o sistema, o Conselho está
contribuindo para a racionalização do sistema
judicial.

Ives Gandra Martins Filho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Membro do Conselho Nacional de Justiça

O

Conselho Nacional de
Justiça, resposta do
Constituinte derivado ao
desejo popular de controle
externo do Poder Judiciário após a
inconclusa CPI do Judiciário, surgiu
com dupla vertente finalística: a
supervisão administrativa e financeira
dos órgãos jurisdicionais e o controle
disciplinar dos magistrados. Num
primeiro momento, o foco tem sido
colocado na purificação do Judiciário
daqueles magistrados que não
dignificam a toga, com afastamento
de vários juízes da atividade judicante.
No entanto, essa não é e nem deve
ser a vertente principal de atuação do
CNJ, dada a qualidade e perfil ético da
esmagadora maioria dos integrantes da
Judicatura Nacional.
Com efeito, o ideal de um Judiciário
moderno e eficiente conta com o
CNJ como órgão de planejamento
estratégico de todo o sistema, em

busca de uma Justiça que atenda
a 5 requisitos básicos: efetiva (que
componha os conflitos sociais); célere
(já que justiça tardia é injustiça);
segura (sem oscilações pendulares da
jurisprudência); barata (que não pese
muito no bolso nem das partes, nem do
contribuinte); e acessível (que chegue
a todos os recantos do país e a todas
as camadas da sociedade).
Atingir esses objetivos não é
tarefa nem simples, nem fácil, e tem
encontrado natural resistência numa
cultura aferrada ao modelo vigente,
marcado pela lentidão, complexidade,
ineficiência e personalismo na gestão
da coisa pública. Assim, não é de
estranhar que medidas adotadas
pelo CNJ, de combate ao nepotismo
no Judiciário, de respeito ao teto
remuneratório por parte dos juízes e,
mais recentemente, de padronização
da jornada de trabalho dos servidores,
sofra críticas e ataques. Tomo uma das

críticas como elogio: quando, diante da
Resolução 88 do CNJ, que padronizou
em 8 horas a jornada de trabalho dos
servidores judiciários, um dirigente
sindical contestou a norma, afirmou
que se estava querendo dar ao setor
público o mesmo nível de eficiência
da iniciativa privada!
Ora, nesse contexto, a
denominada “Meta 2” do CNJ (a
mais facilmente mensurável das 10
estabelecidas em Encontro Nacional
da Magistratura) constitui um marco
para o mapeamento das deficiências
estruturais do Judiciário brasileiro.
Nas diligentes inspeções feitas nos
Estados pelo Ministro Gilson Dipp,
como Corregedor Nacional de Justiça,
verificou-se que muito da demora
no julgamento das ações deve-se à
desorganização de Varas e Juizados:
falta de conhecimento ou empenho,
retrabalho, desmotivação e ausência
de orientação de como executar o
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O CNJ aproveita as práticas premiadas e
selecionadas, para capilarizá-las e replicá-las de forma
mais ampla, em todos os Estados da Federação.
trabalho foram os principais fatores
levantados nessas inspeções, para
explicar o atraso desarrazoado e
acúmulo desproporcional de processos
em muitos juízos.
Para essa espécie de causalidade,
a parceria do CNJ com o Instituto
Innovare se apresenta como terapia das
mais eficazes, uma vez que o Prêmio
Innovare, este ano em sua 6ª edição,
com mais de 800 práticas inscritas,
detecta os melhores procedimentos
para a prestação jurisdicional mais
rápida e eficaz, ao passo que o CNJ
aproveita as práticas premiadas e
selecionadas, para capilarizá-las e
replicá-las de forma mais ampla, em
todos os Estados da Federação.
No entanto, com o natural
aumento da demanda judicial, pela
ampliação do acesso ao Judiciário,
o empenho de juízes e servidores
(atualmente exemplarmente engajados
na meta 2), as soluções gerenciais e de
modernização tecnológica tendem a
atingir os seus limites de elasticidade,
além dos quais apenas a mudança de
14
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modelo de prestação jurisdicional
pode dar à Justiça o dinamismo que
os tempos modernos exigem.
Essa mudança, no Brasil, vem se
fazendo, graças aos mecanismos de
valorização das decisões dos Tribunais
Superiores, tais como a repercussão
geral e a súmula vinculante para o STF,
o sistema de recursos repetitivos para o
STJ e o critério de transcendência para
o TST, este último apenas pendente
de regulamentação pela mais Alta
Corte Trabalhista do país, uma vez
que já referendado pelo Supremo
em sua constitucionalidade. Tais
mecanismos partem do pressuposto
de que ao cidadão é garantido o
duplo grau de jurisdição, enquanto
que as Cortes Superiores têm como
função precípua a de dar o conteúdo
normativo da Constituição e das leis
da República, escolhendo os casos
mais paradigmáticos para fixar sua
jurisprudência em relação a cada
dispositivo legal ou constitucional
passível de discussão.
Na dinâmica gestão do Ministro
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Gilmar Mendes como presidente do
CNJ, a formulação do planejamento
estratégico do Poder Judiciário passou
pela reformulação das Comissões do
Conselho, entre as quais se criou a
Comissão de Eficiência Operacional
e Gestão de Pessoas, com a finalidade
de promoção de medidas para a
otimização de rotinas, racionalização
judicial, simplificação recursal e
modernização tecnológica do Poder
Judiciário. A mais recente medida
proposta por essa Comissão foi, na
esteira da concepção do Presidente
do Conselho, a de criar um sistema
de gestão de precatórios que propicie
a agilização da execução fiscal,
canalizando parte desses recursos para
o pagamento dos precatórios. Com
essa e outras medidas, o CNJ estará
contribuindo para a racionalização
do sistema judicial, condição de sua
eficácia na harmonização das relações
sociais.
Artigo publicado no jornal O Globo de
15.10.2009

Conselho Nacional de
Tribunais de Contas
Três advogados, de diferentes áreas, de respeitados escritórios de
advocacia, moradores do Rio de Janeiro, avaliam a criação do Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas para a Revista TCMRJ. Confira.
“Está tramitando no Senado Proposta de Emenda Constitucional que cria o
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (PEC 28), com o objetivo de exercer
o controle sobre a atuação dos Tribunais de Contas, dando origem uma instância
de controle externo nos mesmos moldes do existente no Poder Judiciário e no
Ministério Público”. Qual sua opinião e expectativas em relação à criação do
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas?

Luiz Inácio Barbosa Carvalho
56 anos - Luiz Inácio B. Carvalho Advogados Associados

A

ideia de instituir um
órgão visando o controle
das contas públicas
nasceu, em nosso país,
em 1826, através de
um projeto apresentado ao Senado do
Império por Felisberto Caldeira Brant
(Visconde de Barbacena) e por José
Inácio Barros, que foi muito combatido
e não vingou. Somente com a primeira
Constituição da República (1891) foi
implementado o Tribunal de Contas
em nível federal, seguindo proposta
de Rui Barbosa, preceito mantido nas
constituições com redação que foi
sendo aprimorada com o tempo. Muito

depois foram criados os Tribunais de
Contas estaduais e do Distrito Federal.
Em 1967, foi prevista a possibilidade
de criação de Tribunais de Contas em
nível municipal e regional.
Por outro lado, o controle externo
de órgãos públicos é uma tendência
mundial, pois significa maior
participação da sociedade nesses
órgãos. Tal controle não objetiva
manter atuante fiscalização, mas, na
verdade, aprimorar o funcionamento
desse importante órgão público. E o
controle externo, bem como a definição
de atuação de órgãos públicos, vem
sendo institucionalizado através
dos chamados conselhos nacionais.
Por exemplo, em 1982 foi criado o
Conselho Nacional de Meio Ambiente
– CONAMA, através da Lei n° 6.938/81,
ficando responsável pela deliberação
assim como para consulta de toda a
política nacional do meio ambiente.

A partir daí foram instituídos vários
conselhos nacionais em diversos
segmentos públicos, inclusive o
Conselho Nacional de Justiça, no
âmbito do Poder Judiciário, criado
em 2004.
A instituição desses conselhos
tem se revelado extremamente
positiva nos segmentos que hoje
existem, pois objetivam definir ações
de planejamento, coordenação e
controle administrativo, políticas de
atuação, o controle e a transparência
administrativa e processual, enfim,
aperfeiçoar a prestação do serviço
público.
Portanto, na minha ótica, vejo
de modo bastante positivo a criação
de um órgão nacional que centralize
e defina a política adequada a ser
implementada pelos Tribunais de
Contas em todos os níveis da estrutura
estatal.
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Rafael Gonçalves - Sócio responsável pela área de Direito Público do
Gonçalves, Terra e Veras Advogados

N

os últimos anos temos
passado por momentos
de turbulência nos
quais todos os anseios
voltam-se para a maior
transparência na atuação política e,
principalmente, no maior controle dos
gastos públicos. A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 28/2007, de autoria
do deputado Vital do Rêgo Filho,
acrescenta o art. 73-A à Constituição
Federal, criando o Conselho Nacional

dos Tribunais de Contas (CNTC), que
tem por escopo a fiscalização da atuação
administrativa e financeira dos tribunais,
atuando inclusive na expedição atos
regulamentares, decisão sobre a
legalidade dos atos administrativos,
criação de ouvidorias e aplicação de
sanções disciplinares a seus membros
e, também, aos membros no Ministério
Público.
São boas as expectativas, haja vista
as conquistas e os resultados positivos
obtidos até então com a criação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). A sua aprovação vem
a contento, vistas a carência de um
controle efetivo dos atos de seus membros
e a gestão integrada dos Tribunais
de Contas. É extremamente salutar
dentro de um ambiente democrático,
o que nos demonstra o reflexo do

amadurecimento da sociedade, sendo
sua criação decorrente dos princípios
norteadores da administração pública,
esculpidos no art. 37 da Constituição
Federal.
É imperiosa a organização e
racionalização da gestão nos órgãos
públicos, através de uma instituição
heterogênea, da qual participarão
representantes, não só do tribunal,
mas também do Ministério Público,
auditores, e do legislativo. A importância
do CNTC não decorre tão somente de
sua capacidade coercitiva. É evidente
que esta função é fundamental,
principalmente quando há falhas
nas corregedorias, no entanto, um
sistema integrado não será construído
tão somente com punição aos seus
integrantes, e sim com a melhoria da
gestão dos tribunais, do qual fará parte
o CNTC.

Carolina Eloy da C. Figueiredo - 26 anos - Advogada integrante de StüssiNeves Advogados

A

PEC 28/07, que defende a
instituição do Conselho
Nacional dos Tribunais
de Contas, é mais uma
medida que se somará
aos anseios da sociedade brasileira
por transparência e eficiência na
administração e gestão dos recursos
públicos.
Seguindo a onda das repercussões
positivas geradas em torno dos já
implementados Conselho Nacional
de Justiça e Conselho Nacional do
16
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Ministério Público, a criação desta
nova instituição de controle externo
trará inúmeros benefícios não só para
a população, como também para os
próprios Tribunais de Contas.
Se por um lado a cidadania se
faz presente quando da instituição
de um órgão que fiscaliza e combate
atos contrários à má administração
pública, cobrando maiores níveis de
seriedade e eficiência na aplicação
dos recursos públicos, por outro, os
Tribunais de Contas ganham maior
transparência e credibilidade para
realização plena de suas atividades e
atribuições constitucionais.
Um dos pontos altos propostos na
PEC 28 – que certamente contribui
para as boas expectativas em torno
do Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas – é a criação de uma
corregedoria nacional encarregada
do recebimento das reclamações
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e sugestões da população contra
a atuação desses órgãos, a fim de
fortalecer e aumentar a confiança no
Poder Público.
É bom lembrar: para que as
expectativas positivas em relação
a esse importante projeto sejam
concretizadas, será fundamental que o
Conselho Nacional observe os limites e
diretrizes fixadas pela PEC 28, evitando
assim extrapolar suas atribuições e
interferir prejudicialmente no trabalho
a ser desenvolvido pelos Tribunais de
Contas.
Havendo respeito aos limites de
atuação estabelecidos na Constituição
Federal, sem dúvida a criação do
Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas representará um avanço
no sistema de administração das
contas públicas, uma vez que o
órgão fiscalizador agora também será
fiscalizado.

Um Plano Diretor
para o Rio
O que é um Plano Diretor?
Como é a cidade que queremos?
O Plano Diretor organiza o crescimento e funcionamento do município. Nele
está o projeto do futuro da cidade, decidido por todos.
Embora as audiências públicas promovidas pela Comissão Especial do Plano
Diretor em 2009 tenham tido um número relativo de participantes, a presença dos
moradores do Rio nos assuntos da municipalidade tem sido pouco representativa.
Um bom Plano Diretor deve ter a participação de todos.
É ele que diz como o Estatuto da Cidade deve ser aplicado em cada município.
E é o Estatuto da Cidade que garante o direito à cidade para todos.
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Rio, 2020

Planejamento e Cidadania Urbana
Para a vereadora Aspásia Camargo, o Rio é hoje
uma cidade praticamente ingovernável, e sua
governança deve ser objeto de preocupação do
Plano Diretor. Afinal, considera, como entrar
no circuito de megaeventos internacionais sem
planejar melhor a cidade?

Vereadora Aspásia Camargo
Presidente da Comissão Especial do Plano Diretor

U

ma Comissão Especial do
Plano Diretor - composta por
nove vereadores: Aspásia
Camargo (presidente) e
Roberto Monteiro (relator), Jorge
Pereira, Rosa Fernandes, Chiquinho
Brazão, Renato Moura, Lucinha,
Jorge Braz e Dr. Carlos Eduardo estuda o Substitutivo n° 3 e propõe
mudanças para dar à cidade regras de
planejamento urbano para 2020.
Será possível preparar os Jogos
Mundiais Militares, a Copa do Mundo,
as Olimpíadas e até mesmo a Rio + 20,
neste grande circuito de megaeventos
internacionais, sem planejar melhor
a cidade, contando apenas com a
inspiração e o talento de nossos
governantes?
O artigo 182 da Constituição
de 1988, ao versar sobre o
desenvolvimento urbano, atribui sua
execução ao poder público municipal,
visando ao cumprimento das funções
sociais da cidade quais sejam a
habitação, o trabalho, a circulação e a
recreação – elementos identificados,
18
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desde 1933, pela Carta de Atenas. Tal
compromisso resultou do movimento
de reforma urbana que atravessou
quase duas décadas tendo como
objetivo incorporar a política urbana
no rol das prioridades sociais e das
políticas públicas.
O Plano Diretor é o principal e
mais geral instrumento desta política e
funciona como respaldo jurídico para
orientar o desenvolvimento, expansão
e ordenação territoriais, a função
social e a democratização do acesso
ao solo urbano. Para a população, o
PD é a garantia de um planejamento
que contemple a cidadania urbana
hoje regulada pelo Estatuto da Cidade
(Lei Federal n° 10.247/2001), que exige
dos municípios Planos Diretores com
visão estratégica, que incorporem
políticas setoriais de sustentabilidade
e processos participativos que
funcionem como um novo pacto social
para garantir prosperidade, emprego e
renda, moradia, mobilidade, equidade
e responsabilidade ambiental no
território do município. De fato, fonte
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do Ministério das Cidades lamenta que
os Planos Diretores não estejam sendo
cumpridos em 45% dos municípios
brasileiros.
No Rio de Janeiro, a situação é
crítica. O Plano Diretor de 1992,
tecnicamente pioneiro e socialmente
legítimo graças à razoável
participação, não foi devidamente
regulamentado. Esgotado seu prazo de
validade decenal, o poder Executivo,
desinteressado, enviou à Câmara
propostas de revisão precárias que
a Câmara recusou porque exigiam
grandes aperfeiçoamentos - e este
processo se prolonga desde 2001.
O G o v e r n o E d u a r d o Pa e s
encaminhou, no último mês de
setembro, 45 emendas ao Substitutivo
n°3, mas que a equipe técnica
constituída pela Comissão do Plano
Diretor ainda não conseguiu concluir
seus trabalhos em função de falhas
e omissões que não permitem que o
texto seja submetido à votação. Esforço
conjunto vem sendo feito entre os
técnicos da prefeitura e os contratados

pela Câmara, mas grandes tarefas nos
esperam, como a de incorporar o Plano
Plurianual e o Plano Estratégico no
texto do Plano Diretor, e sem os quais
teremos um documento para guardar
na gaveta. Fizemos mudanças na
estrutura do Plano e em seu arcabouço
jurídico para torná-lo tecnicamente
melhor e de mais fácil e palatável
leitura.
Temos ainda que compatibilizar
as diferentes políticas setoriais,
algumas muito superficiais e defasadas
da política real do município; outras
demasiadamente extensas, ultrapassando
o escopo jurídico do Plano.
O Rio é hoje uma cidade
praticamente ingovernável e que
sua governança deve ser objeto de
preocupação do Plano Diretor. A
organização espacial da cidade é
múltipla e fragmentada, tanto
administrativa quanto politicamente.
Vários recortes atuam ao mesmo
tempo: 160 bairros; 34 Regiões
Administrativas; 18 Subprefeituras
(mas apenas seis subprefeitos); 11
Áreas de Planejamento (eram cinco),
10 Coordenações de Educação e 24
Distritos da Secretaria de Obras. Como
construir processos participativos
responsáveis dessa forma?
Ora, se a redução das desigualdades
sociais e regionais assoma como um
dos objetivos da República Brasileira,
é preciso que o Rio comece a planejar
e acompanhar uma política rigorosa
de redução de suas desigualdades
espaciais, que integre as comunidades
aos bairros e que lhes ofereça uma
legislação urbanística oficial. O mesmo
se aplica à Região Metropolitana da
qual fazemos parte. A cidade precisa
se organizar!
Vale aqui salientar que o diagnóstico
da cidade, uma das exigências do
Estatuto da Cidade, é bastante precário,
embora o Rio tenha uma estrutura
comparativamente importante de
gestão da informação, que é o Instituto
Pereira Passos. Mesmo assim, carece
de uma Secretaria de Planejamento
que detenha controle maior das
atividades e informações de todos os
órgãos. Afinal, o Rio de Janeiro é uma

“

A organização
espacial da
cidade é
múltipla e
fragmentada,
tanto
administrativa
quanto
politicamente.

”

das raras cidades brasileiras de grande
porte que não tem uma Secretaria de
Planejamento.
Desde setembro do ano passado,
a Comissão Especial do Plano Diretor
na Câmara Municipal tem produzido
avanços importantes no sentido de
aprimorar o texto encaminhado pelo
Executivo. Existem ainda algumas
omissões graves, como por exemplo,
nenhuma linha dedicada ao Esporte
e Lazer. Como uma cidade-sede
Olímpica pode se preparar para abrigar
um evento dessa magnitude, sem
ter o mesmo previsto em seu Plano
Diretor?
Precisamos atentar para a elaboração
de dispositivos que favoreçam e
facilitem a gestão pública para o tempo
das Olimpíadas e da Copa do Mundo
(2014). As festas do esporte mundial
trarão importantes deslocamentos
para a cidade, que precisa estar
adequadamente preparada.
Nesse sentido, ineficaz e
vergonhoso, há algum tempo, o
Sistema de Transportes do Rio tem
sido exaustivamente debatido. Estudos
sobre mobilidade urbana norteiam as
intervenções necessárias sensíveis a
questões como capilaridade, frequência
e uma boa logística. Outro aspecto de
que se cogita é a elaboração de um
plano de transporte urbano integrado

para o fiel cumprimento do artigo 41,
parágrafo 2º, da Lei no 10.257/01.
Pontos de realce referem à
regularização fundiária, para a qual
já prevemos uma posterior Lei do Uso
do Solo, que permita, de fato, que a
regularização fundiária avance; a
racionalização e descentralização das
práticas administrativas e um especial
estímulo à Cultura, ao Turismo, às
Indústrias Criativas. Precisamos
viabilizar o Rio de Janeiro, a identificar
suas vocações econômicas. Também
recebe destaque o Meio Ambiente.
A Economia Verde é a promissora
locomotiva do mundo e deverá ser o
nosso caminho também!
Enfim, tem-se por escopo um
documento coerente, contemporâneo
e juridicamente consistente e que
apresenta boas chances de ser
submetido à votação no início dos
trabalhos legislativos desse ano.
Será, sem dúvida, um passo
fundamental para a ruptura da inércia
e do imobilismo que emprestam marca
grandemente negativa à nossa gestão
pública. A ação planejada - possível
a partir do Plano Diretor - é objetivo
que facilitará o acompanhamento da
gestão aplicando-se o princípio da
transparência, de tanta magnitude
quanto o princípio da publicidade.
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SMO

URBANI

Novo Plano Diretor: um
desafio antes de tudo social

Sergio Dias
Secretario Municipal de Urbanismo

F

azer parte de um Plano
Diretor é um grande desafio
para toda prefeitura,
principalmente se ele está
voltado para uma cidade
como o Rio de Janeiro, com grandes
carências e demandas sociais.
Chegar a esta última versão do
Plano Diretor significa, antes de
tudo, desenvolver a função social da
propriedade e reconhecer o direito à
moradia. E que tão importante quanto
controlar impactos ambientais e
criar instrumentos para captura de
mais-valia, é promover também a
participação popular na gestão da
cidade. Princípios que a atual gestão
da prefeitura do Rio faz questão de
implementar.
Para a Secretaria de Urbanismo,
acompanhar e coordenar este novo
Plano Diretor foi um caminho de
muito estudo, discussões, pesquisas,
seminários, workshops, oficinas e
o empenho de um forte grupo de
trabalho formado por representantes
da administração municipal: Meio
Ambiente, Habitação, Transportes,
20
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Obras, Turismo, Fazenda, Patrimônio
Cultural e Procuradoria Geral do
Município.
Conclusão, chegamos ao texto
final do Projeto de Lei com eficientes
propostas a serem implantadas em
benefício da cidade. No sentido
de melhorar a sua política urbana,
entre tantas coisas, propomos a
definição de uma ocupação do
solo mais humana com nova
divisão de macrozoneamento
(ocupação controlada, incentivada,
condicionada e assistida); a indicação
de vetores de crescimento e áreas
sujeitas à intervenção, através de
instrumentos de regularização
urbanística, planejamento, gestão de
uso e ocupação do solo, ambiental,
cultural, financeira, etc.; além
da regulamentação jurídica para
captura de mais-valias geradas por
investimentos públicos e privados,
também propomos a transformação
da Lei de Uso e Ocupação do Solo e
o aperfeiçoamento dos instrumentos
de gestão ambiental, do patrimônio
cultural e principalmente da política
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habitacional. Neste caso, criando
um novo instrumento de incentivo
à moradia popular, voltado para a
produção de unidades habitacionais
em lotes urbanizados.
Hoje, a prefeitura do Rio
empenhada na atual proposição
e articulada com a Câmara dos
Vereadores, tem a certeza que
ampliou o papel do Plano Diretor
como instrumento de gestão urbana
pública, sem perder seus princípios
e diretrizes. Mas para isso, precisou
absorver críticas, incorporar novas
propostas e detalhar o sistema de
planejamento. Só assim, poderia
promover a integração das políticas
setoriais e a articulação com os
municípios vizinhos.
E mais do que isso, esta nova
revisão está mostrando que, como
o urbanista Alfred Agache estendeu
suas ações sociais no primeiro Plano
Diretor da cidade, qualquer ideia
urbanística voltada para o Rio de
hoje jamais poderia esquecer esta
filosofia.

ÃO

HABITAÇ

O Plano Diretor e a Política
Habitacional
Propostas no Plano, duas
diretrizes da política
urbana são particularmente
caras à política habitacional
que se pretende instituir,
informa Jorge Bittar: a
“universalização do acesso
à terra e à moradia digna”,
e a “distribuição justa e
equilibrada dos serviços
públicos e benefícios da
urbanização”

Jorge Bittar
Secretário Municipal de Habitação

O

Plano Diretor é o instrumento
básico da política urbana
de um município. Define
as diretrizes para o
crescimento da cidade, bem como os
instrumentos e as políticas setoriais
através das quais os objetivos da
política urbana serão alcançados.
O Plano Diretor da Cidade do Rio
de Janeiro foi aprovado em 1992,
incorporando as principais bandeiras
do Movimento Nacional de Luta pela
Reforma Urbana. Entretanto, com
o passar dos anos, foi se tornando
defasado em relação à dinâmica
do crescimento urbano verificado.
Além disso, o Estatuto da Cidade –
Lei Federal nº 10.257/01 – instituiu
uma série de novos instrumentos

de gestão urbana que necessitam de
regulamentação em nível local.
Daí a importância da revisão do
Plano Diretor que ora se discute, a
partir do projeto de lei encaminhado
pelo Prefeito à Câmara Municipal em
2007. Diversas emendas apresentadas
ao texto original, inclusive por parte
do Executivo, têm exigido um grande
esforço de análise e debate com a
sociedade, postergando sua aprovação
e implementação. Duas diretrizes da
política urbana proposta no Plano
são particularmente caras à política
habitacional que pretendemos por em
marcha na cidade: a “universalização
do acesso à terra e à moradia digna”,
e a “distribuição justa e equilibrada
dos serviços públicos e benefícios da

urbanização”.
Com efeito, a ampliação da oferta
de moradias para famílias com renda
de até seis salários mínimos é um dos
principais objetivos de nossa política
habitacional em perfeita consonância
com aqueles estabelecidos no Plano
Diretor. Através do programa Minha
Casa, Minha Vida, serão construídas
100.000 unidades residenciais, parte das
quais destinadas ao reassentamento de
famílias que ocupam áreas impróprias
à urbanização, tais como áreas de risco
geológico e de inundação, faixas non
aedificandi ao longo de rios, rodovias
e ferrovias e Unidades de Conservação
da Natureza.
A oportunidade ímpar que
representa esta disponibilização
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“

Cabe ao poder público implementar políticas sociais
integradas e ações de conservação de logradouros e
equipamentos urbanos.

de recursos federais fortemente
subsidiados para produção habitacional
de interesse social, todavia, deve ser
combinada a um outro objetivo do
Plano Diretor, que é a ocupação
dos vazios urbanos ou terrenos
subutilizados em regiões dotadas de
boa infraestrutura urbana. Para tanto,
é essencial que consigamos no Plano
regulamentar alguns instrumentos
previstos pelo Estatuto da Cidade que
interferem diretamente na formação
dos preços fundiários ou que provêm
recursos para o financiamento
habitacional. São eles: as Zonas de
Especial Interesse Social (ZEIS); o
parcelamento, edificação ou utilização
compulsória; o IPTU progressivo;
o direito de preempção; e a outorga
onerosa do direito de construir.
Cremos que a utilização de
tais instrumentos nos permitirá
incentivar a produção habitacional
de interesse social em regiões
hoje “desprezadas”pelo mercado
imobiliário, mas que dispõem de
razoável infraestrutura urbana - como
22
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é o caso da zona portuária e dos
bairros da Leopoldina -, contribuindo
assim para reverter o processo
de esvaziamento populacional e
econômico que aí se tem observado
nas últimas décadas.
Contudo, acreditamos que a
aquisição de um imóvel pronto não
é a única alternativa, nem a melhor
para todas as faixas de renda e arranjos
familiares. Por isso, pretendemos
diversificar as soluções habitacionais,
através da reconversão de uso e
recuperação de imóveis vazios –
dando continuidade ao programa
Novas Alternativas -, da produção de
lotes urbanizados, da locação social
e do estímulo à auto-construção com
assistência técnica e auxílio à compra
de materiais de construção.
Por outro lado, a diretriz da
justa distribuição dos serviços e
equipamentos urbanos será
contemplada pelo Programa de
Urbanização Ampliada (PUA),
abrangendo todos os assentamentos
precários existentes na cidade, sejam
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”

favelas ou loteamentos irregulares e
clandestinos. Este programa prevê
intervenções diferenciadas em função
do porte e do grau de urbanização
da ocupação, para o qual torna-se
imprescindível a reorganização do
cadastro de assentamentos precários
da Prefeitura.
Entendemos que, no caso de
assentamentos já satisfatoriamente
urbanizados, cabe ao poder público
implementar políticas sociais
integradas e ações de conservação
de logradouros e equipamentos
urbanos para garantir a prestação
de serviços públicos de qualidade,
além do controle urbano mediante a
implantação de Postos de Orientação
Urbanística e Social (POUSOS). Já
nos assentamentos não urbanizados,
cumpre elaborar um plano de
intervenção integral, englobando
desde obras de infra-estrutura básica e
a eliminação de situações de risco, até
o desadensamento de áreas insalubres
e sem acessibilidade adequada no
interior da ocupação.

ORTE

TRANSP
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A necessidade de um sistema
racional de transportes
O Secretário Municipal de Transportes, Alexandre
Sansão Fontes, assegura que, dentro de uma visão
estratégica, não foi coincidência o fato de que as metas
e compromissos assumidos no projeto olímpico sejam
exatamente os mesmos que devem fazer parte da
proposta de um Plano Diretor para o município.

A

Alexandre Sansão Fontes
Secretário Municipal de Transportes

s recentes confirmações
do Rio de Janeiro como
anfitrião dos Jogos
Olímpicos de 2016 e como
uma das cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014 foram festejadas com
muita intensidade pela população
carioca, que percebeu nessas vitórias
a largada de um processo de retomada
do orgulho de viver nessa cidade. São
resultados que vão muito além do
campo esportivo porque representam
um reencontro do Rio com sua vocação
natural, ou seja, ser a grande porta de
entrada do Brasil.
Tais êxitos, no entanto, trazem
consigo enormes desafios como o
de dotar a cidade de infra-estrutura
adequada não só para organizar
esses eventos como também para
promover uma substancial melhoria
da qualidade de vida das pessoas que
vivem e trabalham no Rio gerando
riquezas para a nossa cidade.
Dentro dessa visão estratégica não
foi coincidência o fato de que as metas
e compromissos assumidos no projeto
olímpico sejam exatamente os mesmos
que devem fazer parte da proposta de
um Plano Diretor para o município.
Sabemos que o transporte público
no município é, historicamente, caro,
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lento, desconfortável e inseguro. A falta
de integração física e tarifária entre os
diversos modais (ônibus, trens, barcas,
metrô e vans legalizadas) cria um
quadro de desestruturação do sistema
de transportes de passageiros. Embora
as viagens motorizadas realizadas em
transporte público sejam da ordem de
70%, a população carioca, que tende
a chegar a 6,8 milhões daqui a dez
anos, carece de uma rede estrutural
de alta capacidade compatível com
seus interesses e com as dimensões
da cidade.
No primeiro ano da atual gestão
constatamos uma hipertrofia do sistema
de transporte de passageiros por ônibus
e vans, que passaram a operar linhas
sobrepostas e concorrentes entre si e
em relação aos modais ferroviários
e metroviários. A capacidade de
fiscalização da Prefeitura em relação
às suas concessionárias é precária
e insuficiente. Temos ainda como o
agravante desequilíbrio geográfico na
oferta de ônibus na cidade, com excesso
na Zona Sul e no Centro e déficit na
Zona Oeste, justamente a região
onde se registra o maior crescimento
populacional do município.
O desafio da melhoria do sistema de
transportes do Rio de Janeiro tem como
principais diretrizes a reorganização e
integração físico-tarifária e a melhoria
da fiscalização e gestão através do
uso da tecnologia que contemple
sistemas de bilhetagem eletrônica,
GPS, a implantação de Centros de
Controle Operacional, a implantação
de sinalização com priorização ao
transporte público e a utilização
de veículos com menor emissão
de poluentes e menor consumo de
combustíveis não renováveis.
Como principal instrumento para
promover a reorganização físicoestrutural do sistema, a administração
municipal investirá na implantação
de corredores expressos no modal
rodoviário, o chamado BRT (Bus
Rapid Transit), que consiste num
sistema de transporte público com
ônibus articulados que circulam em
vias segregadas e por isso operam
24
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O desafio da
melhoria do
sistema de
transportes do Rio
de Janeiro tem
como principais
diretrizes a
reorganização
e integração
físico-tarifária
e a melhoria da
fiscalização e
gestão.

”

em velocidade maior do que uma
linha de ônibus comum. O embarque
de passageiros se dá em estações de
plataformas compatíveis com o piso
dos veículos, reduzindo o tempo de
embarque e os bilhetes são vendidos
antecipadamente, como acontece no
transporte sobre trilhos.
A redução nos tempos de viagem
prevista com esse novo sistema terá,
certamente, reflexos na melhoria
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das condições de trânsito da cidade
já que a existência de um modal de
alto desempenho freará a crescente
utilização do transporte individual no
âmbito do município.
Além disso, existem as vantagens
econômicas: os BRTs têm um custo
infinitamente inferior ao de sistemas de
transporte sobre trilhos e por isto é mais
adequado aos grandes centros urbanos
de países em desenvolvimento. São
três os BRTs propostos pela Prefeitura:
o TransCarioca (ligação entre a Barra
da Tijuca e a Penha), com custo de
R$ 1,1 bilhão e início das obras previsto
para julho deste ano; o TransOeste
(ligando a Barra à Guaratiba), com
custo de R$ 520 milhões e início das
obras previsto para junho; e a Ligação
C (da Barra a Deodoro), com custo
de R$ 370 milhões e início das obras
previsto para julho.
No rastro dos corredores de BRT
será possível ainda enxugar o sistema,
com a redução e readequação da oferta
de linhas de ônibus e vans. Para se ter
uma ideia do que pode ser feito, a área
atingida pelo traçado do TransCarioca
engloba 20% do total de linhas de
ônibus da cidade. Nesse caso, o BRT
vai qualificar e ordenar essas linhas.
Algumas delas serão extintas e outras
serão transformadas em alimentadoras
do sistema de maior capacidade.
Essa racionalização do sistema
vai criar as condições favoráveis
à implantação de um modelo de
integração tarifária barato sem a
necessidade de subsídios por parte do
poder público. A premissa do projeto
de Bilhete Único no município é a
criação de um sistema que permita
ao cidadão pegar até três meios de
transporte público num prazo de duas
horas utilizando um único bilhete,
reduzindo o gasto médio diário dos
usuários de transporte público em,
pelo menos 10%, até 2012. O setor
de transportes ocupa, portanto, papel
estratégico neste projeto de uma
cidade que ambiciona promover a
inclusão e melhorar a qualidade de
vida de seus moradores.

SAÚDE

Foto: Nelson Duarte

Plano para uma cidade saudável

A

Saúde tem uma
característica peculiar
em relação às demais
áreas do governo: uma
política nacional que rege todo o
Sistema Único de Saúde (SUS) em
território brasileiro. No entanto, esse
diferencial não garante autonomia
ou isenção com as outras áreas do
governo local, aliás, muito pelo
contrário. A própria Política Nacional
estabelece em suas prerrogativas que
sejam feitas articulações com todas
as políticas públicas, englobando
aspectos políticos e técnicos.
Contudo, não devemos esperar
que o Plano Diretor do Município
do Rio seja um compêndio de planos
setoriais. Ele deve ser encarado
como principal instrumento para o
planejamento urbano da cidade. Suas
diretrizes e seus objetivos garantem
e permitem que as políticas setoriais
possam realizar intervenções urbanas
de acordo com as prerrogativas
urbanísticas e ambientais previstas
no próprio documento.
Além dos aspectos geográficos
e de ocupação urbana, o Plano
Diretor contempla também aspectos
epidemiológicos e pactuações

O Secretário Municipal de Saúde e
Defesa Civil, Hans Dohmann, considera
a Saúde, assim como a Educação,
a Assistência Social e a Habitação,
essenciais para que o Plano Diretor
possa alcançar uma efetividade
social. “Só desta forma, nossas ações
e programas possibilitarão, de fato,
que as desigualdades sociais sejam
reduzidas”, diz em seu artigo para a
Revista TCMRJ.
Hans Dohmann
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
regionais, que se fazem necessários
para uma compreensão mais
complexa do território da cidade.
Para a construção desse conteúdo,
a colaboração da área técnica da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil foi de fundamental importância.
A Saúde, assim como a Educação, a
Assistência Social e a Habitação são
essenciais para que o Plano Diretor
possa alcançar uma efetividade
social. Só desta forma, nossas ações
e programas possibilitarão, de fato,
que as desigualdades sociais sejam
reduzidas.
Neste governo, lançamos o
Saúde Presente, projeto que busca
a reorganização e a expansão da
rede de saúde existente na cidade,
utilizando o conceito de Território
Integrado de Atenção à Saúde
(TEIA). O Saúde Presente elege e
prioriza a territorialização como
base do trabalho, seja de assistência
ou prevenção em saúde, onde as
prioridades serão escolhidas em
conjunto com a população.
Com foco na expansão da atenção
básica, o método de trabalho de
construção deste TEIA traz em si mais
que um conceito na identificação e

eleição dos problemas encontrados
no território. Em seguida, os
enfrentaremos e suas soluções trarão
impacto direto no planejamento e
execução das nossas ações.
Mais que edificações que cumprem
as normas, o TEIA é a expressão física
da política de saúde conciliada à
urbana. A reestruturação e a expansão
das unidades fazem com que a rede
pública de saúde integrada seja
viável e adequada ao espaço urbano.
Ademais, as novas construções e as
adequações nas edificações existentes
já são realizadas em conjunto com a
Secretaria de Obras e estão de acordo
com o novo Plano Diretor.
Outro aspecto importante da
operacionalização das diretrizes de
saúde contidas no Plano Diretor é sua
articulação com outros instrumentos
de planejamento governamental,
como o Plano Plurianual (PPA) e
a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Em audiência pública na Câmara
de Vereadores, o PPA 2010-2013
e o LOA 2010 foram considerados
exemplares para a construção de
uma saúde melhor e mais cidadã: um
reconhecimento do nosso esforço em
prover à população um sistema de
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saúde eficiente e equânime.
A participação da sociedade na
saúde é uma prática que esta gestão
valoriza e estimula. A aprovação do
Plano Municipal de Saúde 2010-2013
pelo Conselho Municipal de Saúde
(CMS) e pelos Conselhos Distritais de
Saúde (CODS) é um fato que merece
destaque. Muitas de nossas ações e
programas são apreciados e validados
pelo CMS.
No caso da cidade do Rio de
Janeiro, esta participação cidadã está
mais arraigada e efetiva. Por exemplo:
para cada área de planejamento em
saúde existe um Conselho Distrital de
Saúde (CODS), totalizando dez CODS
e um CMS. Vale lembrar que a Saúde
possui dez Áreas de Planejamento
(AP) para melhor atenção das
especificidades epidemiológicas
26
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A participação
da sociedade
na saúde
é uma prática
que esta
gestão valoriza
e estimula.
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e de infraestrutura da rede. Desta
participação, podemos utilizar como
exemplo o próprio Plano Municipal
de Saúde que foi apresentado,
apreciado e validado por cada CODS.
Nossos técnicos estiveram presentes
detalhando e avaliando propostas das
entidades participantes de cada um
destes fóruns.
Neste governo, há um consenso
sobre o modelo futuro que
almejamos para a cidade. Estas
práticas participativas garantem
a transparência e estabelecem um
canal de comunicação permanente
com a sociedade. Estamos todos
contribuindo para a construção de
uma rede pública de saúde adequada
às necessidades epidemiológicas e
ambientais da população do Rio.
Chegaremos lá!

ÃO

EDUCAÇ

Educação para a cidade

Claudia Costin
Secretária Municipal de Educação

O

planejamento de uma cidade,
de seu desenvolvimento,
não apenas econômico, mas
também social e urbano,
requer diretrizes básicas, capazes de
orientar as ações dos agentes públicos
e privados e também de definir quais
prioridades para investimentos e
aplicação dos recursos. Um Plano
Diretor contempla esse conceito e,
hoje, se faz mais que fundamental
para o crescimento urbano, ordenado
e cada vez menos desigual, de uma
cidade.
Há pouco mais de um ano, iniciei
meu percurso como secretária da
Educação do município do Rio de
Janeiro. Honrada com o convite do
prefeito Eduardo Paes, julguei uma
boa oportunidade para implantar uma

profunda e fundamental transformação
no processo de ensino-aprendizagem
na rede pública municipal. Uma
transformação que vem, exatamente,
ao encontro das diretrizes de um Plano
Diretor.
Ao apresentar ao Prefeito um
planejamento inicial, deixei clara a
missão da Secretaria Municipal de
Educação: apoiar a elaboração da
política educacional do município
do Rio de Janeiro, coordenar sua
implantação e avaliar os resultados,
com o objetivo de assegurar a
excelência na Educação para o Ensino
Fundamental e a Educação Infantil. E,
desta forma, contribuir para formar
indivíduos autônomos e capazes de
se desenvolver profissionalmente e,
antes de tudo, como cidadãos.

Montei uma equipe capaz de
garantir os conceitos básicos para
a educação de nossas crianças e
jovens. Passamos, então, a definir
e montar nossas principais ações.
Era preciso dar o primeiro passo: o
fim da aprovação automática, uma
das medidas iniciais adotadas pelo
prefeito Eduardo Paes. Encontramos
uma rede bem estruturada, mas com
flagrantes déficits de aprendizagem.
Decidimos, então, iniciar nosso
primeiro ano letivo, em 2009, com
uma revisão dos conteúdos ensinados
no ano anterior para cada série. Ao fim
da revisão, aplicamos uma prova e
identificamos mais de 200 mil alunos
com necessidade de reforço. Mais
grave ainda, identificamos, também,
após a aplicação de uma prova, cerca
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A Educação é decisiva e fundamental para a formação de
um cidadão e, consequentemente, para o desenvolvimento
democrático de uma cidade.

de 28 mil analfabetos funcionais nos
4º, 5º e 6º Anos. É inadmissível que
crianças de 10 anos e até 12 anos
ainda não saibam ou pouco saibam ler
e escrever. Que cidade teríamos com
essas crianças chegando à juventude
nesse contexto? Instituímos o reforço
escolar e iniciamos a realfabetização.
Ao mesmo tempo, delimitamos as
metas para ampliação do atendimento
em creches e pré-escolas, mas com um
olhar mais adequado às necessidades
atuais, introduzindo um novo
modelo de educação para a chamada
primeira infância. Os Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDIs), que
abrigam no mesmo local as crianças da
creche e da pré-escola, proporcionam
um ambiente adequado aos primeiros
anos de vida, com um estímulo à
aprendizagem desde cedo.
O olhar para o contexto urbano
da nossa cidade, mais que necessário
28
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para seu crescimento ordenado e
democrático, também não nos faltou.
Identificamos 150 escolas localizadas
em áreas conflagradas da cidade –
dominadas pelo narcotráfico ou por
milícias – com duas características
marcantes: uma taxa de evasão escolar
correspondente ao dobro da média da
rede municipal e um fraco desempenho
da aprendizagem. Criamos, assim,
o programa Escolas do Amanhã,
composto por uma série de ações, como
a educação em tempo integral, e com o
objetivo de reduzir a evasão e qualificar
o ensino. São quase 110 mil alunos
beneficiados pelo programa.
Na outra ponta de todo esse
processo, os professores passaram
a ser instrumentalizados a partir de
um currículo municipal mínimo. As
escolas, então, começaram a receber
Orientações Curriculares para cada
bimestre, em todas as disciplinas,
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para todos os anos escolares. A partir
dessa diretriz, os professores voltaram
a aplicar provas bimestrais, passando,
assim, a aferir com mais precisão
o progresso dos alunos. Também
investimos na capacitação dos nossos
professores, como reduzimos, já no
primeiro ano da nossa gestão, o déficit
de professores, com a contratação de
cerca de 2.500 novos mestres.
Sabemos que a Educação é decisiva
e fundamental para a formação de um
cidadão e, consequentemente, para
o desenvolvimento democrático de
uma cidade. E temos a consciência
exata de que esse trabalho é contínuo,
sem volta. Já avançamos muito na
aprendizagem dos nossos alunos, mas
é preciso persistência estratégica para
consolidar esse caminho escolhido.
Precisamos garantir às nossas crianças
o direito à educação. O direito a ter
um futuro!

L

A SOCIA

CI
ASSISTÊN

A importância da
participação de todos
Na opinião do Secretário Municipal de
Assistência Social, Fernando William,
o Plano Diretor tem a função de
organizar, regular e nortear as ações
públicas com o intuito de assegurar
proteção integral ao cidadão. Para
o Secretário, a participação da
sociedade civil e do governo na
discussão da política pública de
assistência social é fundamental.

A

s políticas públicas são
integradas por políticas
sociais e econômicas e
surgem com a chegada do
Estado como Nação, com elas surge
o direito social, esse, resultado da
organização da sociedade por seus
direitos civis, políticos e sociais.
Hoje, a Assistência Social conta
com sua Lei Orgânica específica,
Lei nº 8.742 de 07/12/1993, a
LOAS (Lei Orgânica da Assistência
Social). Com seu surgimento, a
visão da política de assistência social
deixou de ser vista com um cunho
meramente paternalista, passando
a ser reconhecida como direito do
cidadão e dever do Estado.
O Plano Diretor tem a função
de organizar, regular e nortear as
ações públicas com o intuito de

Fernando William
Secretário Municipal de Assistência Social
assegurar proteção integral ao cidadão.
A importância da participação da
sociedade civil e do governo na
discussão da política pública de
assistência social é fundamental.
Com relação à Secretaria
Municipal de Assistência Social
(SMAS), já avançamos bastante no
Rio, comparado ao que existia. Temos
realizado várias ações e nesta gestão
vamos avançar ainda mais. Entre os
objetivos destacados, estão a garantia
do atendimento às necessidades
básicas da população relativas à
proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; a
promoção e a integração ao mercado
de trabalho; a habilitação e reabilitação
das pessoas e a promoção de sua
integração à vida comunitária; e, por
fim, tornar o destinatário da ação

assistência alcançável pelas demais
políticas públicas.
Outra proposta é com relação aos
Conselhos Tutelares, que durante 13
anos foram mantidos praticamente
da mesma forma com que foram
criados.
Eles passarão por mudanças para
melhorar o funcionamento ainda este
ano e também terão aumentado seu
número, subindo dos atuais 10 para
15 conselhos.
No campo das diretrizes da SMAS,
estão:
• promoção do respeito à dignidade
do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência
familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de
necessidade;
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O grande diferencial dessa gestão e o estabelecimento de
um acordo de resultados entre a SMAS – e seus órgãos
de ponta – e a Prefeitura.

• garantia à igualdade de direitos no
acesso ao atendimento;
• divulgação dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos
pelo poder público e os critérios para
sua concessão;
• integração às demais políticas
públicas setoriais no enfrentamento
da pobreza a na garantia dos mínimos
sociais;
• respeito à vinculação ao Sistema
Único Nacional de provisão de
serviços, benefícios, programas
e projetos de assistência social,
determinada pelos artigos 203 e
204, da Constituição Federal, e Lei
Orgânica da Assistência Social;
• garantia da primazia da
responsabilidade do município na
condução da política de assistência
social, compreendendo a execução
dos projetos de enfrentamento da
30
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pobreza, a prestação de serviços
assistenciais à infância e à
adolescência em situação de risco
pessoal e social e as ações assistenciais
de caráter de emergência.
E para que toda essa política
seja realizada, é que surge o grande
diferencial dessa gestão em relação
às anteriores, com o estabelecimento
de um acordo de resultados entre
a secretaria – e seus órgãos de ponta
como os Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) e os Creas
(Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) - e a Prefeitura.
Assim, a partir de agora a Secretaria
passa a trabalhar com um conjunto de
metas, dentre as quais:
• redução em pelo menos de 15% da
população carioca abaixo da linha de
indigência até o final de 2012, tendo
como referência o ano de 2007;
• aumento para 95%, até 2012, da
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cobertura do Programa Bolsa Família,
tendo como referência o ano de
2008;
• aumento do número de pessoas em
situação de vulnerabilidade e risco
incluídas na Política Municipal de
Assistência Social;
• aumento do número de crianças e
adolescentes usuários de crack em
reabilitação psicossocial;
• aumento do número de crianças e
adolescentes reinseridos em suas
famílias de origem ou substitutas.
Como se pode ver, trata-se de uma
proposta de um governo que colocou
para fora dos gabinetes seus projetos,
dando conhecimento à população do
que pretende e do que está fazendo
para que esta seja uma cidade melhor
para se viver. Um compromisso
assumido pela Prefeitura, de forma
transparente, sem meias verdades,
com o carioca.

O

TURISM

O Rio na janela

Antonio Pedro Figueira de Mello
Secretário Especial de Turismo e
presidente da Riotur

O

poeta já dizia que a
beleza é fundamental.
Mas a beleza, por si
só, não age sozinha: é
preciso cuidado não só
com a manutenção, mas também em
fazer com que ela seja conhecida e
reconhecida. Assim como uma mulher
bonita, a cidade do Rio de Janeiro,
cantada em prosa e verso como a
Cidade Maravilhosa, tem agora, com o
novo Plano Diretor, a oportunidade de
ser mais do que uma carinha bonita na
multidão – ou mais do que um destino
bonito a ser desbravado.
São objetivos do Plano Diretor
qualificar e expandir a infraestrutura
do turismo, incrementar o calendário
de eventos, ampliar o tempo de
permanência do turista na cidade e
incentivar a expansão da indústria
hoteleira e dos demais meios de
hospedagem. Entre as diretrizes do
Plano, estão as parcerias com a iniciativa
privada para desenvolvimento de
novos projetos de promoção do
“Produto Rio”, de infraestrutura
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e de melhoria nos equipamentos
turísticos, além de potencializar os
já existentes. Fomentar a atividade
turística na cidade do Rio de Janeiro é
nossa prioridade, e para alcançar este
objetivo, criamos um Plano Turístico
que visa, em um período de quatro
anos, incrementar a infraestrutura de
turismo, consolidando o Rio como
principal destino do país.
Recente pesquisa realizada pelo
Ministério do Turismo confirmou algo
que já sabíamos: cerca de 80% dos
turistas usa a internet para decidir sua
próxima viagem. Em 2009, passamos
a investir mais nessa ferramenta de
comunicação e divulgação. Levamos
para a web o tradicional Guia do Rio,
em um site com visual moderno e
versão em inglês (www.rioguiaoficial.
com.br e www.rioofficialguide.com),
onde oferecemos dicas de passeios e
bons programas para nossos visitantes.
Também investimos no contato direto
com o turista através de redes sociais
como Orkut, Facebook e Twitter. Nosso
banco de imagens também está sendo
refeito – e está ao alcance de todos
no Flickr.
O carnaval de 2009 também entrou
para a história como o primeiro a
receber cobertura em tempo real por
parte da Prefeitura: notícias e fotos
do carnaval não só na Sapucaí, mas
em toda a cidade. Foram mais de mil
fotos baixadas em alta resolução e
um registro de acesso de 79 países.
Este ano teremos um novo site, com
inserção de notícias e fotos em tempo
real, para bem atender a imprensa e o
público em geral. Além da Sapucaí,
mais uma vez o Terreirão do Samba
receberá o melhor do samba, durante
nove dias de shows a preços populares.
Para completar a festa, mapeamos os
465 blocos que desfilam pela cidade,
podendo, assim, oferecer serviços de
qualidade para os foliões e para quem
vive no entorno.
No entanto, o tradicional não
foi deixado de lado: investimos
maciçamente em ações promocionais,
com a criação de nova folhetaria em
cinco idiomas, além de mantermos
firme participação em feiras e
32
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“

Fomentar a atividade turística na
cidade do Rio de Janeiro é nossa
prioridade.

workshops de turismo. Em dezembro,
a cidade ganhou seu primeiro posto
de informações turísticas na orla - um
quiosque na altura da Rua Hilário de
Gouveia, na praia de Copacabana. Com
funcionários treinados para atender
turistas nacionais e estrangeiros, o
quiosque funciona das 08h às 20h,
diariamente. Outros postos serão
inaugurados ao longo de 2010, no
Leblon e também na Zona Oeste.
O atendimento ao turista também
é feito via telefone e em postos no
Aeroporto Tom Jobim, no Centro e em
Copacabana.
Se no ano passado tivemos boas
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”

novidades em nosso calendário de
eventos, em 2010 o Rio será novamente
contemplado com acontecimentos
de grande porte. Ainda no verão,
já teremos shows internacionais de
peso, como Beyoncé, Coldplay e Guns
N’ Roses. Durante a Copa do Mundo
da África do Sul, no inverno, será
realizado o Fifa Fan Fest, evento que
contará com uma grande arena na
Praia de Copacabana, para transmissão
dos jogos e realização de atividades
culturais. E muito mais virá pela
frente, aquecendo o carioca e o turista
para 2014 e 2016.

A

CULTUR

A cidade é cultura
Para Jandira Feghali, Secretária Municipal de Cultura,
o Plano Diretor deve levar em conta a cultura como
direito à cidade, ao espaço público e à convivência.
“Não se pode dissociar a cidade de sua História, de
sua gente, de seus bens materiais e imateriais.”

Jandira Feghali
Secretária Municipal de Cultura

U

m plano diretor para
uma cidade não pode
ignorar a cultura e um
plano diretor para a
cultura não pode ignorar
a cidade. Construir uma cidade só tem
significado se a pensarmos nos seus
meios e modos de vida, sua história,
sua memória e para onde queremos
ir. Quando olhamos o Rio de Janeiro
constatamos um quadro de profundas
desigualdades não só na renda per
capita, mas também no acesso aos
bens e serviços públicos. Onde não
há assistência médica adequada, por
exemplo, também não há acesso a
teatros, cinemas, à cultura.
A discussão ora em curso sobre o
Plano Diretor para o Rio é fundamental
e devida desde 2002. Um Plano Diretor
deve ter uma abrangência de pelo
menos 10 anos e a cultura deve se
encaixar nesse critério. Em outubro,
a Secretaria Municipal de Cultura
realizou a Iª Conferência Municipal de
Cultura, ponto de partida para o Plano
Municipal de Cultura. Há no Brasil
uma tradição de descontinuidade de
propósitos e ação entre uma gestão e
outra. Isso gera atraso e desperdício
injustificado de recursos públicos.
Uma política - e mais especificamente
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cultural - deve abranger um período
que se estenda além da duração de uma
gestão. Isso não significa que não se
possa ou deva discutir periodicamente
o andamento e o desenvolvimento
dos programas para corrigir falhas,
propor, adotar desdobramentos que
surjam da ação. Mas é indispensável a
continuidade, como lembrava Aloísio
Magalhães, para que a política produza
resultados.
As principais discussões de um
plano diretor para a cidade são a
mobilidade urbana, os vazios urbanos,
a ocupação do solo, os instrumentos
de gestão e o patrimônio material e
imaterial da cidade. A ocupação do
espaço urbano é uma preocupação
central, primordial, de nossa gestão.
Cultura é o direito à cidade, direito
ao espaço público e à convivência.
O Rio de Janeiro, por sua posição
litorânea, onde as praias geraram
uma verdadeira cultura democrática,
um imenso espaço de convívio, tem
uma tradição nessa direção, que deve
ser estimulada e ampliada, por gerar
criatividade, cidadania e segurança.
Não se pode dissociar a cidade de
sua História, de sua gente, de seus
bens materiais e imateriais. O Rio,
infelizmente, sofreu brutais perdas
notadamente no início do século
passado com o arrasamento do Morro
do Castelo, destruindo praticamente
todo o berço, a memória histórica da
Fundação da cidade e o patrimônio
material e imaterial de comunidades
inteiras sempre em nome de um
conceito distorcido de progresso.
Isso não seria possível hoje devido
ao conceito de sítio cultural para o
qual temos que chamar a atenção
sempre que for necessário realizar
obras indispensáveis ao progresso da
urbe. Agora mesmo, em função da
Copa e das Olimpíadas programa-se a
obra do corredor T-5. O traçado desse
corredor passa por uma série de ícones
da cidade. É indispensável que a obra
leve em consideração e respeite essa
destinação nessas áreas, sobretudo os
símbolos e funções culturais das atuais
construções.
O Centro do Rio é parte importante
34
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“

Um projeto
cultural para o
Rio deve ter em
mente a elevação
da auto-estima
do carioca, tão
agredida nos
últimos anos.

”

do Plano Diretor da cidade e a cultura
se insere nesse contexto em projetos
como a Lapa Legal e o Porto Maravilha,
além do Projeto Monumenta, na Praça
Tiradentes, todos com o objetivo
de incentivar e proporcionar meios
para que essas áreas do Centro sejam
revitalizadas, ocupadas, renovadas,
restauradas, dotadas de equipamentos
culturais, mas sem alterar as suas
características humanas e sociais. Não
se trata de fazer cenário para turistas e
expulsar os residentes e sua História.
Esse tipo de solução deve ser evitada
e combatida.
Nós temos uma preocupação
central com a Zona Norte, coerente
com a proposta enviada pelo Prefeito
à Câmara Municipal, onde esta
região é conceituada como área
incentivada. Com elevada densidade
demográfica e abandono, merece
prioridade de políticas públicas. Dois
projetos prioritários começam este
ano: o Imperator, no Méier que será
transformado em grande centro de
cultura, com auditórios, cinemas,
oficinas permitindo expressões
como o áudio-visual, artes cênicas,
música e até centro de convivência
de adolescentes. Outra ação é a
construção da Lona da Pavuna, numa
região de IDH baixíssimo, que apesar
do nome será em alvenaria, um
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teatro dotado dos recursos cênicos
mais modernos. Na Zona Oeste,
construiremos a lona cultural de
Guaratiba, intensificaremos as ações
do Ecomuseu, abriremos o teatro da
Cidade das Crianças, onde já abrimos o
planetário e pretendemos desenvolver
a recuperação do Caminho Real de
Santa Cruz a São Cristóvão, totalmente
degradado, apesar de constituir um
patrimônio fundamental - material e
imaterial - de nossa História.
Um plano diretor deve levar em
consideração o conceito de paisagem
cultural, a interação entre a natureza e
a intervenção humana. Como exemplo
mais característico do Rio citamos
o Corcovado. O Corcovado não é o
Corcovado sem o Cristo Redentor
(aliás, uma das sete maravilhas do
Mundo moderno) que o homem
colocou em seu topo. A soma dos
dois - a montanha e o monumento formam a paisagem cultural. O Rio
excede nesse aspecto e é candidato na
UNESCO a Patrimônio da Humanidade
na categoria de paisagem cultural.
Um dos aspectos mais importantes
de nosso Plano Diretor diz respeito à
economia criativa. O Rio é detentor
do maior potencial criativo do Brasil.
O que é visível em sua produção
artística, no audiovisual, no design,
na música e em praticamente todos
os setores da cultura. A criação de um
fundo para restauro e conservação de
patrimônio, já foi aprovado através do
CEPAC, que dirige um percentual do
potencial construtivo para esse fim. A
conservação da cidade já incorporou o
cuidado com os monumentos artísticos
da cidade, que somam 600 obras em
espaço urbano.
Um projeto cultural para o Rio
deve ter em mente a elevação da autoestima do carioca, tão agredida nos
últimos anos. É preciso que a cidade se
redescubra, que o conceito de Cidade
Maravilhosa não seja apenas letra do
hino ou das marchas, mas expresse uma
realidade possível sempre que houver
amor ao Rio e boa gestão. A cidade vive
hoje um momento favorável e nós da
SCM nos empenhamos a fundo para
materializar esse sonho.

TO

Foto: Eliane Carvalho

DESENVOLVIMEN

Jogos sustentáveis

N

o dia 2 de outubro de
2009, os membros do
COI (Comitê Olímpico
Internacional),
reunidos
em
Copenhague, vibraram junto com
o povo brasileiro quando o Rio foi
eleito sede dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016. O Rio de
Janeiro sempre esteve no páreo e com
ótimas chances. Por isso, nada mais
justo do que as comemorações pelas
ruas da cidade pela vitória.
Poucos sabem do real alcance
do impacto que sediar os Jogos
Olímpicos pode ter na qualidade
de vida dos cariocas. Sem dúvida,
os jogos serão um acelerador do
desenvolvimento econômico e
social sustentável da nossa cidade.
Como no caso de Barcelona em
1992, o país todo se voltará para
viabilizar o projeto e mostrar ao
mundo que o Brasil pode sediar os
Jogos Olímpicos. Vejamos alguns dos
impactos previstos.
Em transporte público, serão
construídos 43 quilômetros de BRT,
os corredores para ônibus articulados
que ligarão a Barra às zonas oeste e
norte e a ligação da Barra à zona sul
será feita via metrô. Os trens passarão
por renovações e modernizações e o
projeto privilegia o transporte de
massa sobre o individual. Estima-

“Poucos sabem do real alcance
do impacto que sediar os Jogos
Olímpicos pode ter na qualidade
de vida dos cariocas. Sem dúvida,
os Jogos serão um acelerador do
desenvolvimento econômico e
social sustentável da nossa cidade”,
considera o Secretário Municipal de
Desenvolvimento, Felipe Góes.
Felipe Góes
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento
Presidente do Instituto Pereira Passos

se que o percentual de viagens da
população, utilizando transporte
de massa, suba dos atuais 14% para
43% após os jogos. Uma verdadeira
revolução no nosso sistema de
transporte.
O Ae r o p o r t o I n t e r n a c i o n a l
Antonio Carlos Jobim passará por
uma renovação completa, com a
construção de dois novos terminais,
além da reforma muito necessária dos
atuais. Sua capacidade será expandida
de 15 milhões de passageiros por ano
para 25 milhões.
Em revitalização urbana,
destaca-se a aceleração do projeto
Porto Maravilha, em especial na
implantação de nova infra-estrutura
portuária para recepção de turistas
na região portuária, e a construção
de novos centros residenciais e de
entretenimento na Barra, Maracanã
e Deodoro.
Assim como em outros países, os
jogos olímpicos serão uma grande
oportunidade para capacitação e
geração de empregos. O compromisso
é o de treinar 48 mil pessoas e a
expectativa é de que 15 mil empregos
permanentes sejam gerados nas áreas
de turismo, esportes e eventos. São
empregos que ficam na cidade após a
realização dos jogos e, durante a fase
de preparação, estão previstos outros
50 mil adicionais, sobretudo na área

da construção civil.
A marca Rio ganhará novos
atributos e a cidade ficará ainda mais
conhecida internacionalmente.
Mas o legado mais transformador
dos jogos talvez seja na área do
meio ambiente. A cidade quer dar
exemplo ao resto do Brasil e ao
mundo, realizando os primeiros
jogos sustentáveis da história. Para
isso, será criada a Divisão Olímpica
para a Sustentabilidade, um grupo
de técnicos dedicados a assegurar a
realização de um plano para preservar
o meio ambiente antes, durante
e após os jogos, uma inovação da
candidatura do Rio. O plano prevê
o plantio de 24 milhões de árvores
até 2016 no Estado do Rio, sendo
três milhões na Floresta da Tijuca; a
recuperação de rios e córregos, o uso
de fontes renováveis de energia nas
novas instalações e a reciclagem de
100% do lixo sólido gerado durante
os preparativos e as operações dos
jogos.
A realização dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos é uma oportunidade
única para a cidade se reencontrar
com o seu destino de cidade global
e para os cariocas resgatarem
definitivamente a sua auto-estima.
Por tudo isso, continue torcendo
pelo Rio!
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E

ENQUET

Um Plano Diretor para o Rio

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação
da cidade. Participam de sua elaboração a prefeitura em conjunto com a sociedade,
buscando direcionar a forma de crescimento, tendo como princípio uma melhor
qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais. Diversas secretarias
municipais, representantes do poder público estadual e federal e de segmentos
populares, empresariais e técnicos se reuniram, durante o ano de 2009 para discutir
o Plano Diretor do Rio.
A Revista TCMRJ ouviu a opinião de três moradores do Rio de Janeiro, que
revelaram o que pensam do assunto.
36
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Quais são as suas expectativas em relação ao
Plano Diretor que está sendo elaborado?

Jorivaldo Medeiros - Engenheiro - 47 anos
Morador da Freguesia/Jacarepaguá

É

difícil conceber que uma
cidade da importância do
Rio de Janeiro venha a
discutir implantação do Plano
Diretor após séculos de existência. Se
levarmos em conta apenas o século
passado, quando este assunto poderia
ser considerado atual, estamos bem
atrasados.
Em tempos de grande preocupação
com o meio ambiente, economia de
energia, participação em grandes
eventos internacionais (Olimpíadas
e Copa do Mundo), o Plano Diretor é

parte fundamental das pretensões da
cidade em organizar sua ocupação,
racionalizar os gastos energéticos,
distribuição de água, planejamento
de vias de transporte e mesmo a sua
racionalização.
Sendo assim, entendo ser
fundamental que a participação
de especialistas das mais diversas
correntes e de colocar frente a frente
correntes diversas do pensamento
(engenharia, meio ambiente,
indústria, políticos, etc) para que
sejam analisadas as diferentes óticas
envolvidas. Espero que a participação
dessas correntes tenha se dado de
forma democrática. A ocupação
caótica da cidade põe em cheque
diversos ramos da economia do Rio
de Janeiro.
Espero ver propostas objetivas
no sentido de restringir a ocupação
de encostas, destruição dos
remanescentes da mata atlântica,

viabilização de vias expressas e rotas
de transporte público, desapropriação
de áreas de risco da cidade e proteção
e recuperação de rios e lagos.
Não basta a elaboração do Plano
Diretor, mas o empenho em sua
aplicação por este e por governos que
ainda virão. A criação de mecanismos
de acompanhamento e controle rígidos
deste processo se faz necessário, bem
como a divulgação das suas principais
diretrizes e premissas para que a
população possa exercer seu papel
de fiscal exigindo ações do poder
público.
Também é importante que se crie
um mecanismo de ajuste e reavaliação
do Plano Diretor, com um grupo
de trabalho permanente, capaz de
manter um mínimo de dinamismo
para se adequar o plano às constantes
mudanças de cenário do nosso país e
do mundo.

Jefferson Lee de Souza Ruiz - 44 anos - Assistente social - Assessor do
Conselho Regional de Serviço Social - Morador da Glória

H

á vários anos o Brasil tem a
maioria de sua população
vivendo em cidades. Do
ponto de vista mundial,
no entanto, o número de habitantes
de centros urbanos só superou os que
habitam áreas rurais no ano de 2009.
São efeitos das grandes alterações por
que passa o mundo, como a seguida
e constante evolução da ciência e da
tecnologia.

A tendência à metropolização tem
sido constante. Neste contexto, planos
diretores podem potencialmente
reduzir ou ampliar problemas gerados
pela crescente urbanização. Um
dos exemplos desta possibilidade
tem sido o número de bolsões de
miséria em cidades cujo Índice de
Desenvolvimento Humano e outros
indicadores as classificam entre as
mais ricas de seus países. Em outras
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palavras, localização e distribuição
espacial das habitações, acesso a
serviços como esgoto, água potável,
luz, serviços de saúde, educação e
cultura podem interferir nos índices
de desigualdade social. Ou seja,
políticas urbanas podem ter profunda
relação com o aumento ou a redução
da pobreza, que se acentua com a
brutal desigualdade de distribuição
de renda existente no Brasil.
Neste quadro, minha expectativa

em relação à construção de um plano
diretor para o Rio de Janeiro é que
ele possa ir além dos necessários
objetivos de melhorar a qualidade
média de vida e preservar recursos
naturais desta bela cidade. Estes
podem ser obtidos mantendo
desigualdades históricas que estão
na raiz de problemas que tanto
incomodam as grandes metrópoles,
como a violência urbana.
Serviços públicos e de qualidade,

distribuídos geograficamente de
forma a viabilizar acesso universal da
população, devem fazer parte de um
plano diretor ou de qualquer outro
planejamento que pretenda reduzir
desigualdades e promover condições
dignas de vida para todos. Resta
saber se esta preocupação se encontra
entre as prioridades de todos sujeitos
envolvidos com sua elaboração em
nosso município.

Adriana Medeiros - 40 anos - Fotógrafa e documentarista
Moradora do Flamengo

Q

uais são as expectativas...
Circulação, acessibilidade, comunicação,
lazer e moradia. Penso
que esses critérios redimensionarão
o valor das pessoas, do ambiente,
do patrimônio material e imaterial
da cultura da cidade, incluindo a
cultura recente da cidade surgida
em suas áreas periféricas de
forma espontânea. A ocupação
e distribuição da cidade não
devem ser vistas como um modelo
comercial de geração de fundos
nem como um projeto frio de
engenharia. Da mesma forma que
deveríamos entender o social como
um dos principais investimentos da
cidade e não como custo e ônus ao
setor público.
A administração, fiscalização
e regulamentação pública
também devem ser coerentes com
esses critérios, incentivando a
participação da sociedade civil,
facilitando o acesso às informações
e criando um sistema eficaz de
38
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tributação e cobrança.
Vivemos numa cidade muito
diversificada, mas é um potencial
explorado unilateralmente,
provocando uma desigualdade
de qualidade de vida, cultura,
educação, saúde e lazer enormes!
Esta má apropriação da diversidade
gerou um estado de sítio, uma
rivalidade cultural, geográfica
e social. Quais critérios atuais
fortalecem essa situação de sítio?
Uma grande responsável é
certamente a especulação imobiliária.
Sobrecarregam as periferias da
cidade, ameaçam a natureza local,
segregam espaços e grupos sociais.
Muitos casos de violência urbana,
exclusão, lixo, irregularidades
com construtoras e com comércio,
até mesmo causando graves
acidentes, têm sido relacionados
a esse tipo de investimento,
sendo que o retorno financeiro e
de melhorias sociais indiretas à
cidade continua correspondendo à
concentração de grupos ligados a
esse investimento. Enquanto isso,
se estabelece um déficit de cerca
de cinco milhões sem moradia,
pela ausência de políticas públicas
em moradia popular. A história
de políticas públicas sanitárias
e de embelezamento tem sido de
periferização e marginalização dos
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moradores populares desde Pereira
Passos. A marginalização social
é a própria marginalização dos
problemas, ocupando as ruas com
perdas e danos de todos.
Fa l a r n a r e s o l u ç ã o d e s t e s
problemas significa encontrar
soluções próprias de melhor
distribuição e igualdade de seus
moradores. Espero que a saúde de
nossa cidade seja percebida como
qualidade de vida de todos os seus
moradores: usuários e construtores
cotidianos do espaço.
Em uma cidade especialmente
turística, cada vez mais recheada
de calendários internacionais de
grande visibilidade e contabilidade,
a especulação imobiliária e o setor
de construção tem sido um grande
desafio público, que interfere na
regulamentação vigente e nos
interesses sociais de inversão do
processo de marginalização.
Por tudo isso, minha maior
expectativa é que se reconheça que
a qualidade de vida da sociedade
é o melhor investimento público
e, para começar, que haja uma
regulamentação e implantação
de diretrizes de investimentos
privados e sociais na moradia e no
comércio, alicerçando melhorias de
circulação, lazer e comunicação.

A importância do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano

Marcos Correia Gomes
Professor e advogado
Mestre em Direito da Cidade pela UERJ

É

perfeitamente possível
afirmar que há muito tempo
o homem desenvolveu a
capacidade de projetar as
cidades. A planta em tabuleiro,
ou seja, os quarteirões ou quadras
como conhecemos, que são traçados
por ruas que se cruzam de forma
perpendicular, podem ser observados
em descrições de cidades como
Babilônia (2.000 a.C); 1 algumas
delas inclusive eram nitidamente
organizadas em torno de um pátio ou
prédio central. Filósofos conhecidos
da Antiguidade Clássica, como
Platão, desenvolveram teses sobre
as cidades ideais, inclusive quanto
à área a ser ocupada e a forma de
ordenação do espaço.
A existência de formas de gestão
e até de planos para o espaço urbano
é incontestável em passado mais
remoto, mas essas práticas, na

Introdução
pré-modernidade, centravam-se no
conhecimento empírico. Durante
aquela longa época houve mais
claramente a coleção de experiências
que orientavam a criação de novas
cidades ou pequenas correções das
já existentes. Mesmo assim, por
pressuposto, há de se concordar
com a ideia de que a “planificação
é uma atividade que existe desde os
primórdios dos tempos, não sendo
possível assinalar a época do seu
início”. 2 Como não poderia deixar
de ser, sua utilização evoluiu para
acompanhar as transformações da
História.
Entretanto, até o advento da
Era Moderna, não se identifica o
desenvolvimento de um conhecimento
sistêmico e permanente sobre o
espaço urbano, com o intuito de
compreender, de modo orgânico,
os fenômenos ocorridos nas urbes.

Também não se nota a intenção de
traçar o desenvolvimento futuro do
espaço ocupado, por meio de uma
observação e atuação contínua e
cotidiana.
O tradicionalismo apontado por
Max Weber nos auxilia a imaginar
o porquê disso, como também
a razão para não se formularem
propostas de grandes transformações
urbanas. Afinal, antes da ascensão
do capitalismo, reinava o desejo de
viver do modo habitual e ganhar
o n e c e s s á r i o p a r a t a n t o . 3 “O s
inconvenientes do ambiente préindustrial eram entendidos como um
destino inelutável; existiam desde
tempos imemoráveis e pareciam
– pelo menos no horizonte de
cada geração – substancialmente
imutáveis”, informa-nos Benévolo.4
Por isso, apesar de certa dose
de polêmica, não é raro encontrar

BENÉVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 32. Algumas colônias ligadas à Grécia vão apresentar essa mesma
característica centenas de anos antes da Era Cristã, como relata Lewis Mumford na obra A Cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 1998,
p. 212.
2
CORREIA, Fernando Alves. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade. Coimbra: Almedina, 2001, p. 168.
3
In A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 53.
4
In As Origens da Urbanística Moderna. Lisboa: Presença,1990, p. 43.
1
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designações como “pré-urbanismo”
ou “urbanismo empírico” para
registrar as práticas anteriores ao
século XX. 5
O termo “urbanismo”, por sinal, é
criado no início do século XX. Nele
se contêm as idéias de planejamento
contínuo e sistemático, com
perspectiva transformadora. O caráter
reflexivo e crítico, o monitoramento
constante e até mesmo a pretensão
científica, atributos do conhecimento
produzido na modernidade, marcam
também esse campo do saber, ainda
que seja discutível sua autonomia
como ciência.6
É importante compreender que
desde a intensa urbanização de
alguns países europeus no século
XVIII, as cidades passaram a abrigar
novos usos e novas formas de
ocupação do solo, intensificandose o aproveitamento do espaço.
Para a sociedade, a cidade passou a
representar um novo papel e ofereceu
novas possibilidades.
Não tardou para que as
transformações urbanas verificadas
com a Revolução Industrial gerassem
problemas de diferentes matizes.
Embora a falta de infraestrutura para
o adensamento verificado estivesse
por trás de todas as questões, havia
repercussões distintas, que iam
desde pressões da classe operária por
condições melhores de habitação,
gerando ameaças políticas, à
dificuldade de circulação de bens
e pessoas, fator essencial para a
expansão econômica que o sistema
requeria. Os obstáculos para o
escoamento da produção cada vez
maior das fábricas são um ponto
visível dessa deficiência. A liberdade
conferida aos proprietários do solo
começou a ser questionada por
dentro da própria ótica capitalista.
Já no início do século XIX, alguns
governos europeus passaram a
intervir na gestão de estradas e

“

Fruto de uma sociedade
altamente contraditória em sua
essência, a cidade do século XX não
chegou, até meados dos anos 60, a ser
objeto de debate político.

”

Lewis Mumford, em sua obra clássica, descortina uma série de situações desse tipo ao longo da História, sem receio de classificar, como
urbanismo, experiências anteriores à modernidade (A Cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 1998).
6
CHOAY, Françoise. O Urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 49. A mesma obra serve de esteio para a convicção de o urbanismo ser
atividade típica da modernidade.
5
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promoveram a construção de novas,
com o foco estratégico de beneficiar
o desenvolvimento econômico.
Por seu turno, a precariedade
das condições sanitárias facilitou
a propagação de doenças, em
escala nunca vista, graças também
ao adensamento e ao grande
deslocamento de pessoas na época;
a partir de 1830 ocorreram epidemias
fortíssimas de cólera na Europa, o
que acabou entrando para a História
como um divisor de águas quanto ao
Estado assumir efetivamente a vigília
sobre o espaço urbano.
Normas voltadas para
assegurar que as edificações não
comprometessem a higiene foram
elaboradas, e essa legislação,
eminentemente sanitária voltada
para o espaço urbano, é vista como
o precedente direto da moderna
legislação urbanística. 7 Comissões
governamentais foram montadas
para diagnosticarem mazelas e
definirem as providências cabíveis
para combatê-las. Novas formas
de controle surgiram, enquanto
ocorriam algumas intervenções
urbanas drásticas.
Seria ingenuidade não enxergar
a verdadeira “higiene social”
promovida nesse contexto, com o
escopo de segregar lugares e redefinir
as funções do espaço urbano, o
qual, na dinâmica do capitalismo,
vive em permanente modificação.
Ademais, era necessário desfazer o
ajuntamento das classes perigosas,
revolucionárias.
O urbanismo e as normas
jurídicas produzidas durante boa
parte do século XX pretenderam
aprisionar a dinâmica das cidades em
grandes sistemas teóricos, que seriam
empregados na prática através do
planejamento urbano. Um exemplo
manifesto disso é o zoneamento
urbano modernista, que pregava a
divisão do solo urbano em zonas,
cada qual responsável por uma

7
8

atividade específica (habitação,
comércio, serviços etc.), como numa
linha de montagem industrial;
desconsiderava-se assim toda a
experiência urbana até aquela época
e perseguia-se um sistema lógico
inspirado e fascinado pela indústria,
referência para a ideia de progresso.
Eis aí o método dedutivo cartesiano
empregado em sua plenitude: a
máquina era boa e funcionava como
motor do progresso, logo a cidade
tinha que ser pensada como uma
máquina.
Se na ótica da modernidade
o homem era capaz de criar
grandes quadros sistemáticos que
compreenderiam tudo e se era
necessário produzir certezas e gerar
estabilidade sobre a ação humana,
nada melhor do que a lei já estabelecer
as formas de parcelamento, uso e
ocupação para o solo urbano, impondo
os procedimentos e parâmetros
aplicáveis para todas as hipóteses.
Essa seria uma legislação moderna
e como tal deveria ser pautada por
critérios técnicos, deduzidos de um
sistema racional.
Em resumo muito breve, gestado
a partir do século XIX, o urbanismo
estruturou-se, foi batizado e utilizado
em larga escala no século XX.
Ideologicamente, apresentava-se
como resposta ao que Choay trata
como “pseudodesordem da cidade
industrial”, construindo projetos
a partir de reflexões decorrentes
do imaginário. 8 Na maior parte
do século XX - pelo menos até
a década de 70 - predominou a
perspectiva totalizante, capaz de
tratar e conduzir todo o fenômeno
urbano, legitimada por um discurso
científico, nos moldes do projeto de
modernidade.
As primeiras concepções em
torno do Plano Diretor são fruto
dessa visão, na qual deveria existir
uma peça básica do planejamento
que estruturasse as linhas

condutoras do desenvolvimento
urbano. Como se sabe, uma ideia
vital ao planejamento moderno é
partir da formulação geral para se
chegar posteriormente aos casos
mais específicos e detalhistas.
Com olhos no passado ou no
futuro, havia uma cidade ideal,
racionalmente formulada, a ser
construída no mundo real, por meio
dos especialistas desse ramo do
conhecimento. As correntes mais
diversas do urbanismo enfrentaram e
propuseram-se a resolver a “questão
urbana”, com soluções técnicas
bem diversas, mas quase sempre
através de um planejamento rígido
e pouco aberto às contingências ou
ao acaso. Certamente o urbanismo
modernista, que teve em Le
Corbusier seu pontífice, é o mais
emblemático quanto aos propósitos
da modernidade, mas não foi o único
a banhar-se nessa fonte.
A fundamentação na técnica e na
ciência retira das vistas mais incautas
a face política do urbanismo, varrida
para debaixo do tapete chamado
positivismo. Fruto de uma sociedade
altamente contraditória em sua
essência, a cidade do século XX não
chegou, até meados dos anos 60, a
ser objeto de debate político: já teria
problemas demais para resolver...;
e assim até a concepção de que
cidade era desejável passou a ser um
trabalho para especialistas.
O Mundo e suas cidades, no
entanto, nunca foram um campo
livre para a ação da modernidade,
como se fossem uma folha de
papel em branco. Os interesses
distintos, por vezes antagônicos,
se influenciavam e agiam sobre um
mesmo espaço limitado, já marcados
e (parcialmente) condicionados
pela História. Isso propiciou várias
dialéticas e impediu a conformação
da realidade como produto de uma
lógica pura, totalitária, portadora
de uma única visão de mundo.

BENEVOLO, Leonardo. As Origens da Urbanística Moderna, edição citada, p. 94.
In O Urbanismo, edição citada, p. 7.
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A ordem verificada é composta a
partir da ponderação das forças
capazes de alcançar algum grau de
materialidade na arena do tempoespaço, mas certamente nos últimos
duzentos anos a força principal
no Ocidente foi a modernidade,
associada ao sistema capitalista. O
urbanismo e o Direito não ficaram
indiferentes a esse contexto.
É importante inclusive afirmar
que nem todos os pensamentos
sobre o desenvolvimento urbano
foram convergentes com a linha do
determinismo tecnocrático. Ao longo
do século XX, vozes propagaram a
defesa de um urbanismo mais aberto,
receptivo às contingências, a ser
construído, em parte, pela própria
sociedade, por meio de um processo
de construção e afirmação política.
Para muitos, a ebulição dos anos
60 do século passado confirma ou
mesmo deflagra um novo momento
histórico, que na falta de outro nome
se denominou de “pós-modernidade”,
e é vivida até hoje. Embora haja
também o entendimento de estar
em curso a superação do paradigma
moderno, é muito corrente a visão
de que, em verdade, organiza-se
novo arranjo de forças dentro da
modernidade.
Essa nova etapa parte da
compreensão de que o efêmero e
a descontinuidade caracterizam a
vida terrestre. Põe-se em descrédito
a ordenação prévia e meticulosa,
bem como a intenção de conhecer
e, mais ainda, de dominar, de modo

É

pleno, a natureza. As metanarrativas,
os paradigmas, as classificações e os
sistemas rígidos seriam todos falhos
e, portanto, fadados ao fracasso,
em um Universo em permanente
transformação. Levada ao extremo
essa visão, as idéias de progresso,
desenvolvimento, processo,
planejamento, caras ao projeto
de modernidade predominante,
ficam, na melhor das hipóteses,
sob suspeição. Passa-se do domínio
da metrópole como totalidade,
projetada de “forma fechada”, à
visão do processo urbano como algo
incontrolável e caótico, no qual a
anarquia e o acaso podem “jogar”
em situações inteiramente “abertas”,
como observa David Harvey.9
Diante do presente momento
histórico, é possível perguntarse: qual o papel do Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano?
A indagação está longe de ser
despropositada. O método e a
prática do planejamento típicos
da modernidade são intensamente
questionados, ainda mais no caso do
planejamento urbano cuja pretensão
é organizar de modo sistemático uma
extensa e heterogênea área territorial
sem se ater ao funcionamento
individualizado de cada rede.
Além disso, parte-se da perspectiva
de construir o futuro, o porvir,
através de um fio condutor lógico
e previamente concebido, traçado
a partir do presente; enquanto
isso a sensação atual é a de que
só o presente vivido importa e

não haveria como se projetar o
amanhã. A “compressão tempoespaço”, característica da condição
pós-moderna, 10 é fruto da ênfase
no espaço mínimo - e fisicamente
descontínuo - e da valorização do
agora. Tudo isso colide frontalmente
com o prisma responsável pela
concepção do planejamento urbano.
No estágio atual, os agentes deveriam,
sim, conhecer intensamente a
realidade que os cerca, mas ao
mesmo tempo não se prenderiam a
ideias e esquemas preconcebidos.
Prima-se pela liberdade necessária
para reagir às novidades e inovações,
de modo a tirar proveito delas o mais
rápido possível. Por isso se fala na
volatilidade dos dias em curso.
Para agravar o quadro, o Poder
Público anda desacreditado quanto ao
papel de condutor de transformações
sociais e até mesmo como portador da
razão em última instância. Há ainda
a sensação de que a localidade perde
sua capacidade de autodeterminação
perante a globalização. Não bastasse
tudo isso, particularmente em
relação ao Plano Diretor, há também
uma história desfavorável de muito
poucas realizações, que pode ser
observada pela inusitada e inaceitável
situação de termos um Brasil urbano
onde aproximadamente metade
da população possui habitação
precária e irregular. Esse quadro não
resulta exclusivamente da falta de
planejamento, ao contrário da idéia
comum, mas serve para revelar o
dissenso entre plano e realidade.

O planejamento urbano no Brasil – Breve quadro

senso corrente que a
colonização portuguesa
não primou por planos
rígidos para construção de
cidades. Isto é, inexistia
ordem preconcebida determinante

para orientar a ocupação urbana: o
urbanismo português seria mesmo
mais fluido, receptivo às circunstâncias
de cada localidade, livre para jogar com
elas, o que não significou uma completa
espontaneidade, mas, sim, menor

rigidez apriorística. 11 Não se pode
perder de vista que, muito influenciada
ainda pelo conhecimento empírico, a
Coroa Portuguesa ditava regras, nem
sempre seguidas, é verdade, para a
instituição de novas cidades na colônia

In A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2004, p. 49.
A compressão tempo-espaço é imagem utilizada por David Harvey para sintetizar a face mais marcante da condição pós-moderna (op .cit.,
p. 257 a 276)
11
Paulo Santos em seu notável estudo afirma que “a cidade não obedecia rigidamente a um plano prévio, mas nem por isso se pode dizer que
tudo seguisse a esmo”; logo a seguir considera que, em vez do método dedutivo das cidades planejadas, era corrente o uso do método indutivo,
partindo do particular para o geral (Formação das Cidades no Brasil Colonial. Rio de janeiro: UFRJ, 2001, pág. 22). O autor, ao longo da obra,
9

10
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brasileira.
Mesmo sem a pretensão de expor
cronologia detalhada do urbanismo
ou do planejamento urbano no Brasil,
cabe situar entre o final do século XIX
e início do XX o período em que mais
claramente se verificaram as primeiras
ideias quanto ao tema, ao menos em sua
vertente moderna. Como registra Flávio
Villaça, no último quarto do século XIX
adquiriram certa constância os debates
sobre melhoramentos da cidade do Rio
de Janeiro, capital do país, e, um pouco
menos, em São Paulo. 12 Os planos
elaborados tinham a perspectiva do
embelezamento, com o objetivo de
gerar espaços ordenados e belos; as
ideias de funcionalidade e mais ainda
de higiene facilitavam tal assimilação
e emprestavam certa legitimidade ao
discurso. Os êxitos são diferenciados,
alguns obtiveram maior efetividade
do que outros, mas, especialmente na
capital federal, já se verificava, na virada
do século, o planejamento urbano como
atividade rotineira e importante para a
Administração Pública, ocasionando
debates e contestações.
Os planos de então reuniam grandes
projetos de intervenção urbana e
mesmo as palavras de ordem utilizadas
(higiene, racionalidade, modernização
etc.) não ocultavam a presença dos
interesses imobiliários; por vezes eram
até professados abertamente.
Na década de 20 foi emblemática,
em vários aspectos, a contratação de
Alfredo Agache, urbanista francês, para
elaborar plano urbanístico para o Rio
de Janeiro. Dali em diante, a abordagem
assumiria marcadamente postura
científica e visão totalizante. Foi nesse
contexto que surgiu, em nosso país, o
que chamamos hoje de “Plano Diretor”,
ainda que os nomes, os enfoques, as
metodologias e as abordagens tenham
variado de modo significativo. A par de

“

O urbanismo
português
seria mesmo
mais fluido,
receptivo às
circunstâncias
de cada
localidade.

”

suas peculiaridades, o Plano Agache,
apresentado em 1930, é visto por
Villaça como precursor, ao adotar a
perspectiva de abranger de uma só vez
as várias questões urbanas, a partir dos
objetivos desejados.
Ao final da década de 40, exatamente
aquela em que a urbanização brasileira
se acelerou, já era expressiva a utilização
do nome Plano Diretor e da ideia de
planificação urbana. Tornaram-se
imperativos o levantamento de dados
e o caráter científico da análise e a
abordagem de todos os fenômenos
urbanos. Muitos viam no zoneamento
o instrumento fundamental, e em boa
parte dos casos a inspiração provinha
do urbanismo moderno, com sua
rigidez teórica. Também era comum
remeter-se ao Plano Diretor a ordenação
das intervenções públicas necessárias.
Descabe aqui unificar o pensamento de
toda uma época a partir da posição mais

marcante, mas sem dúvida é muito
ilustrativa a consideração abaixo,
tecida em meados do século XX:
“Através do Plano Diretor assim
concebido, substituiríamos o
crescimento caótico de nossas cidades
por uma expansão controlada por
indivíduos conscientes dos fins a serem
atingidos e dos efeitos buscados(...).
Tudo seria cientificamente modelado,
inclusive a paisagem. Obter-se-iam,
assim, organismos humanos onde seria
grato viver”.13
Do ponto de vista da formalização,
era corrente a ideia de que o Plano
Diretor seria elaborado por órgãos
públicos de planejamento e sua
implementação se complementaria
por leis e atos posteriores.
A partir da década de 1960, os
planos urbanísticos locais voltados
para toda a cidade apresentam-se
em quantidade mais expressiva e
normalmente eram formalizados
por lei. Em certos casos, sob essa
nomenclatura abriga-se algo mais
próximo a um Código de Urbanismo,
reunindo normas de parcelamento,
uso e ocupação do solo. Em outros, já
se desenha mais nitidamente o papel
de disciplinamento inicial sobre os
aspectos urbanos, a depender de outras
normas complementares. Normalmente
incorporam o zoneamento e contêm
disposições sobre o sistema viário.
Como destaca Villaça, para as grandes
metrópoles brasileiras foram elaborados
os Planos Diretores de Desenvolvimento
Integrado (PDDI), orientando não só a
organização do espaço físico, mas
também os desenvolvimentos social e
econômico locais.
O período entre 1960 e 1980
representa o momento maior da
modernidade no planejamento urbano
no Brasil. A preocupação principal se
voltava para elaboração de modelos

revela que era comum o uso de plantas prévias. Inevitável lembrar aqui da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, onde o tema
é destacado, comparando-se a experiência espanhola, de legislação abundante e de formas urbanas rigorosas e premeditadas, e a portuguesa,
que de um modo geral “renunciou a trazer normas imperativas e absolutas”, espírito esse observado também na construção de cidades (Rio
de Janeiro: José Olympio, 1991, p. 61 a 66).
12
In O Processo de Urbanização no Brasil, vários autores, org. DEAK, Csaba e SCHIFFER, Sueli Ramos (org.). São Paulo: EDUSP, 2004.
13
PAIVA, Edvaldo Pereira. Características de um Plano Diretor, In Boletim de Departamento das Prefeituras Municipais nº 13 e 14. Porto Alegre:
1949, p. 9
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e padronizações compatíveis com
a realidade brasileira e a ênfase
era a racionalização dos custos de
urbanização, objetivando maior
eficiência econômica. Diagnósticos
extensos, levantamento de dados
quantitativos, proliferação de índices
para medir as necessidades e as
qualidades urbanas eram a tônica.
Anos mais tarde uma personagem
importante já naquela época, refletindo
sobre suas atividades nos anos 70,
confessa que viveu, como outros, a
“síndrome do planejamento”.14
Planos Diretores com apuro
formal e metodologia complexa eram
elaborados até mesmo em Municípios
de cinco mil habitantes. Não se
perca de vista, porém, que muitos
dos Municípios brasileiros não
tinham qualquer plano formal, nem
mesmo uma legislação urbanística
minimamente adequada. Como se
nota, ter ou não ter Plano Diretor não
foi o fator determinante para o bom
desenvolvimento urbano.
Flávio Villaça, com a concordância
de Ermínia Maricato, identifica que, de
1930 em diante, o planejamento urbano
e os respectivos planos normalmente
não encontraram correspondência na
prática, ou seja, não foram executados.
Vigorava o “plano-discurso”. 15 As
iniciativas públicas, em verdade,
continuariam a beneficiar as classes
dominantes, mas isso quase nunca é
revelado pela leitura dos planos ou das
normas, mesmo diante da significativa
variação que eles tiveram.
A insurgência dos movimentos
sociais no final dos anos setenta,
construídos mais na consciência
prática do que em bases teóricas
e sem pretensões de explicar o
mundo, conferiu ao cenário
coletivo a pluralidade de vozes,
além de reforçar o caminho da
redemocratização do país. Os anos
80 ficam como momento de transição
também para o planejamento urbano,

“

O período entre 1960 e 1980
representa o momento maior da
modernidade no planejamento
urbano no Brasil.

”

14
Refiro-me à Maria Adélia Aparecida de Souza, coordenadora da elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, peça integrante
do Plano Nacional de Desenvolvimento para o período de 1974-1979; In O Processo de Urbanização no Brasil org. DEAK, Csaba E SCHIFFER,
Sueli Ramos. São Paulo: EDUSP, 2004, p.120.
15
Ob. cit., p. 183.
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onde já se intensificam experiências
de participação popular. Neste
cenário ressurge o ideal de Reforma
Urbana, termo cunhado no início
da década de 1960; em torno dele
reúnem-se importantes movimentos
sociais, bem como intelectuais,
integrados no escopo de reorientar
o processo de urbanização em prol
da redução das desigualdades sociais
e da democratização da gestão
das cidades. Tudo isso constrói
novo contexto que se manifesta na
Constituição de 1988, ainda que boa
parte das propostas dos movimentos
sociais não tenha obtido assento
no texto definitivo sobre a política
urbana.
A elaboração do Plano Diretor
passou a ser ordem constitucional para
o Município brasileiro cuja cidade
possua mais de 20.000 habitantes.16
De igual sorte, a participação de
associações configura-se condição
para o planejamento municipal, que,
por sua vez, se afirma juridicamente
como fonte das normas de
parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano. Há, portanto, a
abertura para politizar a elaboração
do instrumento fundamental do
desenvolvimento urbano. A história
brasileira revela que algumas
ex p e r i ê n c i a s d e p l a n e j a m e n t o
participativo precedem à Carta
Republicana, mas é a partir dela que
a situação se torna institucionalizada
em caráter nacional. Não há
dúvida que a ampliação da arena de
discussão revela a compreensão de
não estarmos a tratar de uma peça
exclusivamente técnica.
Conquanto várias Municipalidades tenham descumprido a
obrigação constitucional, um
número significativo de Municípios
lançou-se à empreitada, sobretudo
na década de 90 do século passado,
A diversidade é significativa e isso
pode ser sentido até pelos números.

Houve planos que chegaram à casa
das centenas de artigos e outros que
mal ultrapassam a primeira dezena.
Para permitir visão panorâmica,
é dado arriscar um resumo
geral e, de modo mais ou menos
variável, identificam-se: uma parte
proporcionalmente significativa de
princípios, objetivos, diretrizes e
ações, sem, no entanto, ser comum
a fixação de prazos e prioridades
mais claras; a especificação dos
instrumentos a serem utilizados,
quase sempre dependentes de
normas complementares; alusão, por
vezes tímida, à participação popular
no processo de planejamento, sendo
usual a criação de Conselho Municipal
em caráter predominantemente
consultivo/indicativo; em alguns
casos, identificam-se as macrozonas
e até as zonas urbanas; verifica-se
também, em certos Municípios, a
previsão de elaboração de planos
locais, correspondentes a unidades
territoriais de planejamento mais
específico, com normas próprias
para parcelamento, uso e ocupação
do solo, como os PEUs (Projetos de
Estruturação Urbana) no caso do Rio
de Janeiro.
Desde os anos oitenta e
especialmente após a Carta
Constitucional de 1988, é observada
a utilização de alguns instrumentos
novos no Direito brasileiro como
o solo criado (outorga onerosa do
direito de construir), o estudo de
impacto de vizinhança, a operação
urbana consorciada e as zonas de
especial interesse social. Muitos
Municípios, diante do novo Plano
Diretor ou não, atualizam suas leis
de parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano.
To d a v i a , e s s e “ a b u n d a n t e
aparato regulatório” 17 na prática
continua sem alcançar boa parte
da população. Pesquisas distintas
revelam que nas grandes cidades

cerca de 50% (cinquenta por
cento) da população habitam áreas
irregulares, o que quase sempre é
sinônimo de urbanização precária
e mau atendimento - ou mesmo
completo abandono - pelos serviços
públicos. Para além da questão
formal-jurídica que já representa,
por si só, limitada inclusão social
e segregação, há um quadro ainda
mais perverso, de reprodução da
pobreza e miséria.
Na realidade, sob a égide da
legislação urbanística detalhada e
de padrões sofisticados, campeia
a ilegalidade, reunindo no mesmo
balaio precariedade material e
incertezas jurídicas. Esse “efeito
colateral” decerto não chega a
ser totalmente indesejável ao
sistema: é bastante prestativo para
a acumulação de capital, pois além
de potencializar a renda fundiária,
encarecendo o valor dos imóveis
legais, presta luxuoso auxílio na
manutenção dos baixos custos da
reprodução de mão-de-obra, que, de
alguma forma, sobrevive com parcos
salários.
Apesar dos avanços, a aura
do “plano-discurso” ainda está
presente. Normalmente as ações
ou instrumentos mais significativos
dependem de implantação futura,
muitas vezes de lei específica. O
Plano Diretor aponta prioridades
política e socialmente corretas,
jogando para satisfazer a plateia,
enquanto na maior parte das
vezes os investimentos e esforços
públicos continuam drenados para
poucos lugares. É bem verdade que
iniciativas louváveis foram postas
em prática por alguns Municípios,
como no campo da regularização
urbanística, mas dentro do panorama
geral a situação urbana se agravou
no final do século XX.

Art. 182, § 1º da Constituição da República.
A expressão é colhida em As Idéias Fora do Lugar e o Lugar Fora das Idéias, de Ermínia Maricato, publicado na coletânea A Cidade do
Pensamento Único: Desmanchando Consensos (Petrópolis: Vozes, 2000, p. 124). A leitura é mais do que indicada para compreender esse divórcio
entre teoria/ legislação e prática.
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O

Planejamento, Plano, Poder Público e Direito

planejamento, qualquer que
seja seu objeto, consiste na
tentativa de racionalizar
o processo de intervenção
do homem em uma dada realidade,
de modo a construir o resultado final
desejado. Se de início há apenas a
vontade (objetivo genérico), é necessário
o exame da realidade (diagnóstico), a
fim de auxiliar na definição de objetivos
mais específicos e, especialmente,
permitir a concepção do processo
transformador, coordenando-se ações
e instrumentos necessários para a
intervenção humana (estratégia).
O plano, em visão mais ampla, é onde
sistematicamente se reúnem, em um
dado momento, todos esses elementos
(diagnóstico, objetivo e estratégia),
sendo mais tradicional, porém, associálo ao conjunto de decisões operacionais
(estratégia). Qualquer que seja a visão,
o plano é identificado como produto
do planejamento. O estabelecimento
de metas (resultados quantitativos
parciais) é indicado como parâmetro
para acompanhar-se o acerto das ações
organizadas, servindo como índice para
medir o grau de êxito. O desdobramento
em etapas é absolutamente normal,
especialmente nos planos de maior
duração. Em apreço à reflexividade,
o acompanhamento sistemático da
execução (monitoramento) revela-se
altamente recomendável e costuma
estar associado à boa planificação.
Fique bem claro: planejamento e
plano não são produtos com a marca
da modernidade. A contribuição da
modernidade está em popularizar
o planejamento nas mais distintas
áreas e na adoção do uso sistemático
e exclusivo da razão, sem aceitar-se
qualquer fundamento desprovido de
base científica.
O Poder Público, sendo expressão
da sociedade e composto por homens,
relaciona-se com o planejamento

18
19
20

de acordo com a lógica vigente. Em
última análise, trata-se aqui de uma
ferramenta praticamente forçosa sob
a ótica da modernidade para quem
deseje ou precise agir. É certo que o
emprego em maior ou menor escala
do planejamento estatal tem a ver com
a extensão do papel transformador do
Estado, especialmente em sua atuação
sobre o processo socioeconômico.
Todavia, não basta planejar, é
preciso dar às decisões contidas no
plano a devida execução. Se o papel
do Estado é promover mudanças
na sociedade, deverá ele recorrer
à capacidade de coerção que lhe é
característica (coercibilidade), sempre
que legítimo e desejável. Apoiado ou
não na capacidade de utilizar a força
física para fazer valer o interesse
público, ao Estado de Direito cabe
observar o princípio da legalidade,
segundo o qual a ação estatal limita-se
à previsão legal, contendo-se assim o
ímpeto arbitrário do agente público. Por
isso mesmo, as pessoas da sociedade
civil apenas serão obrigadas a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa em
virtude de lei, a qual, na célebre visão
de Rousseau, representa a própria
vontade coletiva.
Sendo assim, o dever-ser contido
no planejamento estatal precisa
revestir-se em forma de lei, de modo
a tornar exigível sua observância
pela sociedade civil. A ordem urbana
desejada só pode ser alcançada com
a intervenção do Direito, haja vista
o fato de não podermos acreditar na
adesão espontânea de todos os homens
aos planos traçados; por melhor que
eles sejam, a heteronomia é uma
necessidade, diante da multiplicidade
dos interesses que andam pelo mundo
e até mesmo por uma cidade.
Cumpre aqui fazer uso da lição de
Eros Grau, ao discorrer sobre a adoção
do planejamento pelo Estado:

“(...) as ações consumadas pelo setor
público não são mais definidas com
apoio exclusivo em indícios disponíveis
no momento de sua decisão, projetandoas os órgãos incumbidos da elaboração
do planejamento a partir dos dados
sistematicamente coletados, em vista
de desenvolvimentos a seu respeito
previstos”.18
No caso específico do
planejamento urbano, sua utilização
decorre de obrigação constitucional
(art. 30, VIII), a requisitar claramente
o processo contínuo e sistemático
de que nos fala Dauraci de Senna
Oliveira.19 O Estatuto da Cidade, sob
certa visão, pode até ser redundante
ao falar do “processo de planejamento
municipal”, no qual inclui o Plano
Diretor (art. 40, § 1º), mas teve o
mérito de não deixar dúvida quanto à
constância da atividade planejadora.
Notadamente, não é só a elaboração/
revisão periódica do Plano Diretor
que trará à baila a planificação,
porque nessas tarefas não se esgota o
desenvolvimento urbano.
É importante aqui identificar que
o planejamento, como o praticamos,
tem também suas bases no método
dedutivo de matriz cartesiana. Logo,
deve partir das formulações mais
universais para as mais específicas,
dando a “idéia de que a planificação
se realiza segundo um processo de
concretização progressiva”.20 Ainda
que a afirmação mereça ressalvas, como
muito bem o faz seu professor, o fato
é que o Plano Diretor é mesmo a peça
urbanística mais ampla, concebida
para orientar todo o desenvolvimento
urbano e o Direito Urbanístico local;
precisa, todavia, ser complementado
por outras normas, quer por planos
mais específicos (talvez até projetos
ou programas) ou por regras mais
detalhadas sobre parcelamento, uso e
ocupação do solo.

In Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1978, p. 12 - 13.
In Planejamento Municipal. Rio de Janeiro: IBAM, 1991, p. 23
CORREIA, Fernando Alves. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, edição citada, p. 192.
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Planos Diretores no início do Século XXI

o dia 10 de julho de
2001, foi promulgado o
Estatuto da Cidade, na
forma da Lei Federal nº
10.257, cuja tramitação
no Congresso durou onze anos.
Com ele submergiram as diretrizes
nacionais para o desenvolvimento
urbano, como exigia a Constituição da
República (arts. 24, I e 182, § 4º). Além
de estabelecer premissas e objetivos
à ação pública, dispôs sobre alguns
instrumentos jurídicos, criados por
ele ou não, e avançou sobre a gestão
democrática da cidade. Permito-me
aqui uma leitura ainda pouco comum
dessa importante lei: há uma clara
opção em dotar os Municípios de
instrumentos mais plásticos, que
permitem soluções a partir da realidade
concreta, diminuindo a necessidade
de pré-concepções pelo legislador.
O Estatuto da Cidade, de certa feita,
estaria a reconhecer que não dá para
a lei antecipar todos os tratamentos
possíveis, definindo previamente às
soluções, sem conhecer os projetos.
Todavia, isso não elimina a necessidade do plano e do planejamento.
Para um advogado, bastaria apenas
reportar-se ao texto constitucional para
indicar a obrigatoriedade da atividade
planejadora no tocante à ordenação
do parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano e a obrigatoriedade do
Plano Diretor para as cidades com
mais de 20.000 habitantes. 21 Tais
previsões se reforçam com o Estatuto
da Cidade.22 Do ponto de vista jurídico
isso é suficiente para afastar o discurso
de que o planejamento urbano não
é mais possível ou desejável. Ele é
exigido pela Lei Maior. Mas no esforço
interdisciplinar aqui lançado cabe ir
além.
O planejamento urbano e,
consequentemente, sua peça central,

o Plano Diretor, podem ter papel
fundamental, estimulando certas
práticas e arranjos, para que, na
eloquência de Milton Santos, a mesma
fração do território possa ser recurso
e abrigo, condicionando as ações
pragmáticas e permitindo vocações
generosas 23; é ainda o mesmo autor a
destacar o fato de sociedade e território
exercerem uma vida reflexiva, sempre
à busca de sentido. Essa procura não
tem como se verificar no curso da
simples gestão urbana, de caráter
predominantemente reativo: não
necessários o tempo e a dinâmica
típicos do planejamento urbano, mas
ele precisa assumir novas feições. Resta
enfrentar então a pergunta derradeira:
que planejamento é possível hoje em
dia?
David Harvey constata que
enquanto os modernistas vêem o
espaço como algo a ser moldado
para propósitos sociais, subserviente
a um projeto de transformação, os
pós-modernistas o vêem como coisa
independente e autônoma, a ser
moldada por objetivos e princípios
estéticos. 24
John Friedmann parece exagerar
no diagnóstico e na dosagem da
prescrição ao afirmar que:
“Com o colapso do fordismo e
mais amplamente do modernismo e o
surgimento de uma consciência pósmoderna que celebra a diversidade
e a fragmentação, porque isto é tudo
o que se pode celebrar, poderíamos
ver-nos tentados a declarar a morte do
planejamento. Mas se o planejamento
está realmente morto, o que poderia
substituí-lo? (...) Eu diria que o
planejamento não é má idéia, mas
que necessita radicalmente de uma
nova concepção (...) Necessitamos
conceber uma forma de planejamento
que seja capaz de funcionar dentro de

uma desordem e uma complexidade
crescentes (...) a ênfase do planejamento
deveria colocar-se nos processos que
operam no tempo atual ou real, porque
os planejadores só podem esperar ser
eficazes no presente efêmero e ainda
assim sem decidir”25
Nessa leitura, desce o planejamento
e sobe a gestão negociada. A curtição do
efêmero e a resposta preocupada com
o efeito instantâneo não me parecem
ser tudo o que se possa celebrar, e são
inconcebíveis em um país carente de
profunda transformação social. Como
renunciar ao clamor por mudanças, ao
desejo ardente de traçar um cenário
mais digno para a população brasileira
e de lutar racionalmente, passo a
passo, pela construção de uma nova
realidade? Certamente é preciso,
por vezes, domar a ansiedade e ter
humildade e desconfiança permanente
quanto ao caminho escolhido. O
reconhecimento da diversidade
sociocultural é fundamental nessa
caminhada e ela deve ter voz ativa. Até
mesmo o antropocentrismo merece
ser posto em xeque, sim, mas não se
afigura correto recusarmos o exercício
da capacidade humana de transformar
o meio em que vive.
Tudo isso faz antever o caráter
extremamente político que possui
um Plano Diretor, sendo hoje mais
difícil sublimar essa questão pelo
discurso tecnicista. Certamente, essa
compreensão ajuda a desencorajar
algumas autoridades públicas
a cumprir em rigor a obrigação
constitucional de elaborar a principal
lei do planejamento urbano.
Mesmo assim, assistimos, neste
início de século, a uma nova geração
de Planos Diretores. A bem da
verdade, alguns Municípios apenas
procuraram cumprir tabela, seja
para fugir da responsabilização dos

Arts. 30, VIII e 182, § 1º.
Arts. 2º, IV e 39 a 42 da Lei Federal nº 10.257/01.
In Por uma Outra Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 111 e 112.
24
In A Condição Pós-Moderna, cit., p. 69.
25
Apud MENDONÇA, Jupira Gomes de. In Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil, vários autores, org. Edésio Fernandes. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001, p. 158.
21
22
23
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gestores públicos perante as normas
do Estatuto da Cidade ou mesmo para
obter acesso a programas federais, que
condicionam o repasse de verbas à
existência de Plano Diretor em vigor.
Pela experiência brasileira, ainda
para os Municípios que se propõem
levar adiante o planejamento urbano,
dois riscos sobrelevam e faço o
destaque para eles.
Em primeiro lugar, reafirme-se, é
preciso que os planejadores tenham
consciência de suas limitações quanto
a construir o futuro; mais que isso: é
importante evitar o plano totalitário.
O Plano Diretor - como as demais leis
urbanísticas - tem que assimilar sua
incapacidade de compreender todas
as variáveis positivas e negativas
de desenvolvimento urbano. A
perspectiva moderna que leva às
metanarrativas não parece realmente
exequível, além de produzir estragos,
por vezes, retumbantes. Por isso, a
premissa de que a gestão deva ganhar
mais espaço é acertada, inclusive
há campo para a gestão negociada
a partir de projetos específicos,
mas essa parcial transferência
de poder requer novas formas de
controle que assegurem o primado
do Estado democrático e de direito,
e, no final das contas, a justiça
social. Imagine-se, por exemplo, no
Rio de Janeiro, a revitalização da
zona portuária ou a construção dos
equipamentos que serão necessários
às Olimpíadas de 2016. Tudo isso
requer também sua contextualização
em prol da transformação necessária
e consciente, não podendo ficar
desconectada de percepção
mais ampla sobre o processo
socioeconômico.
Em segundo lugar, há de se
abandonar o plano-discurso, que
só faz desmoralizar a atividade
de planejamento. O risco aqui é
redobrado porque o contexto vigente
potencializa ainda mais a hipótese

26
27
28

de o planejamento urbano e seu
produto principal - o Plano Diretor - se
converterem, de uma vez por todas,
apenas em jogo de cena e produto
de marketing, como tem sido no
Brasil a experiência de muitos Planos
Estratégicos. Se a distância entre a
retórica e a prática é uma constante
brasileira, esse dissenso tende a
aumentar em face das promessas da
globalização, a capturar corações e
mentes, obscurecendo seus resultados
empíricos. Como lembra Otília Arantes,
cidades mundiais demandam longos
ciclos históricos para sua formação,
que não será gerada por um pacote de
vantagens competitivas.26
Lamentavelmente, é impossível
não concordar com Flávio Villaça
quando demonstra que:
“O p l a n e j a m e n t o u r b a n o é
encarnado numa idéia - hoje nada
clara - de plano diretor e passa a
ser admitido a priori como algo
bom, correto e necessário em si.
Adquire - no plano da ideologia - uma
incrível credibilidade e autonomia,
principalmente se lembrarmos que, a
rigor, nas décadas de 1980 e 1990, os
urbanistas mais atuantes já não sabem
o que é um plano diretor, tamanha a
controvérsia entre eles. A ideologia,
entretanto, encarrega-se de fazer com
que os leigos não só saibam o que
é o plano diretor como também lhe
atribuam poderes verdadeiramente
mágicos”.27
De fato, já é hora de se deixar
para o bom teatro a figura do deus ex
machina.
É contra-indicado também
apresentar o Plano Diretor como
espécie de pacto social, o que lhe dá
status incomparável, mas, no final das
contas lhe é extremamente prejudicial.
A busca do consenso apresenta
limitações à ação transformadora.
Costuma ser um fardo a esgotar a
força dos agentes ou a desencorajar
o enfrentamento dos temas mais

In A Cidade do Pensamento Único. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 29.
In op. cit., p. 230.
Art. 40, § 1º.
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polêmicos. Sucede que os conflitos
sociais, os interesses divergentes
existem na sociedade brasileira e têm
que ser expostos para que possam ser
enfrentados. Cumpre ao Poder Público,
após os debates e reivindicações, se
posicionar e assumir sua linha de
atuação, observando os princípios
e regras jurídicas aplicáveis; essa
decisão lhe é inerente, mesmo que
nem todos os interlocutores estejam
de acordo.
A baixa efetividade de nossos
Planos Diretores clama pela revisão
de seu conteúdo e de sua inserção na
legislação municipal.
O Estatuto da Cidade deu grande
salto ao condicionar a validade da
legislação financeira (plano plurianual,
lei de diretrizes orçamentárias e lei
orçamentária) à compatibilidade com
o Plano Diretor.28 Mas, para que isso
funcione, é necessário que o Plano
Diretor saia do campo das intenções,
soltas no tempo e no espaço, e seja
mais afirmativo e determinante, como
convém a qualquer lei.
Em linhas gerais, o Plano Diretor
tem que ser cada vez mais um plano
formulador de ações e, a meu ver,
sobretudo, um plano que organize
os sistemas de planejamento e de
gestão municipais, aprofundando
a participação popular, para que,
diante de cada fato, a população
possa se sentir apta a responder ao
novo desafio. Não será a peça única
do planejamento urbano ou do Direito
Urbanístico, mas será o elemento
central do processo de construção de
espaço mais justo.
Já se fez notar a necessidade de
dar ao Plano Diretor a roupagem de lei
formal. É essa condição que o capacita
a ter força normativa, como deseja a
Constituição Brasileira e o Estatuto da
Cidade. Cumpre, portanto, enfrentar
os pontos relativos à sua elaboração
como lei.

A

A iniciativa do projeto de lei do Plano Diretor

iniciativa privativa do
Prefeito Municipal para
propositura do projeto
de lei do Plano Diretor é
defendida por boa parte da doutrina;29
conta, ainda, com decisões judiciais
em seu favor. 30 A fundamentação
reside principalmente no fato de o
planejamento público ser atividade
típica do Poder Executivo.
Advoga em contrário Joaquim
Castro Aguiar, admitindo a iniciativa
concorrente.31 A seu favor caberia
invocar o precedente do Supremo
Tribunal Federal que, sem se referir
especificamente ao Plano Diretor,
considerou inexistir exclusividade
para propositura de projeto de lei
relacionado ao Direito Urbanístico.32
Nossa Corte Suprema
constantemente tem decidido que as
únicas exceções à regra da iniciativa
concorrente para o processo legislativo
são aquelas encontradas na Constituição
da República. Embora a redação, nesses
casos, seja normalmente voltada para
a estrutura da União Federal, os
preceitos seriam de observância
compulsória nos Estados, Distrito
Federal e Municípios, por assegurarem
a independência dos Poderes, princípio
constitucional aplicável em todos os
níveis de nossa federação.33 Sequer
seria facultado aos demais entes
federativos alterar, para menos ou para
mais, o rol traçado. Resumidamente,
as hipóteses constitucionais que
atribuem a iniciativa privativa ao
Chefe do Executivo circunscrevem-se
à organização administrativa daquele
Poder, ao regime jurídico dos servidores
públicos e à legislação financeira.34
Nesse sentido as normas urbanísticas,
em geral, não estão compreendidas

“

A Carta
Constitucional
não fixou
expressamente
o quorum para
aprovação do
Plano Diretor.

”

dentro da exceção.
Conquanto não seja correto associar
o Direito Urbanístico à iniciativa
privativa do Prefeito Municipal,
há partes típicas do Plano Diretor
que realmente não se submetem
à iniciativa parlamentar. A mais
clara delas é a instituição do sistema
de planejamento, algo que passa
pela fixação da competência dos
órgãos municipais da Prefeitura ou
mesmo pela criação de entidade para
responder pela tarefa. Os projetos de
lei sobre estruturação/organização
do Poder Executivo somente serão
deflagrados pela respectiva Chefia.
Tal observação engloba igualmente
o sistema de acompanhamento e
controle da implementação do Plano
Diretor, situação que também enseja a
fixação de competências a órgãos ou
entidades públicos.35

Todavia, a fixação de objetivos
e diretrizes, a definição das
referências e valores para os sistemas
físico-territoriais e até mesmo o
macrozoneamento, por si só, não
estariam totalmente vedados à
iniciativa da Câmara Municipal.
Haveria, sim, uma complexidade
significativa para o Legislativo local
articular algum modo de fazer isso por
meio de atividade contínua e orgânica,
como tem que ser o planejamento
urbano; mas seria enganoso propugnar
pela incompetência absoluta dos
membros daquele Poder. Desde que
restem atendidos o princípio da
vinculação à atividade planejadora
e à necessária participação popular,
não há como tolher tal iniciativa e até
mesmo a iniciativa popular.
O limite da Câmara (e da iniciativa
popular) são os assuntos que vão tocar
nas atribuições internas da Prefeitura
ou de entidades da Administração
Indireta (autarquia, fundação, empresa
pública ou sociedade de economia
mista).
De tudo isso parece resultar
situação esdrúxula, mas aceitável.
A Câmara Municipal poderá suprir
eventual a omissão do Poder Executivo
em elaborar ou rever o Plano Diretor
apenas de modo parcial. Diante da
inércia do Prefeito, o Município não
está condenado a ficar sem objetivos,
diretrizes e regras mais específicas
sobre o desenvolvimento urbano.
A lei eventualmente feita com esse
conteúdo não prescindirá do vínculo
com o planejamento local, repita-se,
mas não será, no rigor técnico, um
Plano Diretor, por deixar de abordar
alguns temas que são inerentes a esse
diploma legal.

É a opinião de José Afonso da Silva, In Direito Urbanístico Brasileiro, edição citada, p. 130, e de Diógenes Gasparini, In O Estatuto da Cidade,
edição citada, p. 199.
30
Entre outras, é a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Apelação Civil nº 1994.007.00069 e do Tribunal de Justiça de São Paulo
na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 24.919-0.
31
In Direito da Cidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 47.
32
Refiro-me ao RE nº 218.110-6-SP.
33
Art. 2º da Constituição da República
34
Arts. 61, § 1º e 165 da Constituição da República.
35
Art. 42, III do Estatuto da Cidade
29
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Aprovação, alteração e revisão do Plano Diretor

E

laborada a versão final do
Plano Diretor, ele será enviado
à Câmara Municipal em forma
de projeto de lei. A análise do
parlamentar deve ser bem cuidadosa e
aberta também à participação popular,
como prevê o Estatuto da Cidade.36 Pela
complexidade e pelo condicionamento
à participação popular, a tramitação
em regime de urgência, como se vê,
aqui ou ali, é inadmissível.
A Carta Constitucional não
fixou expressamente o quorum para
aprovação do Plano Diretor. O Estatuto
da Cidade também silencia e seria
arriscado mesmo seu avanço sobre
o tema, ensejando questionamento
quanto à invasão da autonomia
municipal.
A lógica dedutiva em torno do
planejamento e a classificação do
Plano Diretor como o instrumento
básico da política de desenvolvimento
urbano requerem, no entanto, arranjo
especial, que o torne protegido das
demais leis. Com efeito, ele deve ser
o eixo de gravidade do sistema de
planejamento local e da legislação
urbanística, razão pela qual as outras
leis não devem ter o condão de alterálo, arranhando sua integridade.
Do ponto de vista tradicional,
no Direito brasileiro esse arranjo
normalmente passaria pela
diferenciação da espécie de lei que
estabelece o Plano Diretor. A distinção
entre as modalidades de lei se dá,
sobretudo, em razão do quorum de
aprovação. A lei complementar
é aprovada por maioria absoluta
dos membros do Legislativo; na lei
ordinária a aprovação se dá pelo voto
da maioria dos presentes na sessão
em que a matéria for apreciada.
Pelas diferenças em sua tramitação
e deliberação, a conter exigências

menores, uma lei ordinária não
pode tratar de assunto remetido à lei
complementar; por isso o projeto de
lei, de acordo com o tipo de matéria,
deve ser apresentado, desde o início,
na modalidade adequada. A aprovação
do Plano Diretor por lei complementar,
deixando-se as demais normas
urbanísticas (e financeiras) a cargo de
leis ordinárias, resolveria, do ponto de
vista formal, a hierarquia desejada em
nossa ordem jurídica; a diferença na
modalidade das leis claramente afasta
a possibilidade de uma lei ordinária
que trate do parcelamento, uso ou
ocupação do solo revogar ou modificar
a lei complementar que institui o
Plano Diretor.37
Hely Lopes Meirelles externa
preocupação com esse ponto, e
demonstra o intuito de resguardar
o Plano de “levianas e impensadas
modificações”.38 Para tanto professa
que, além do quorum, outros aspectos
poderiam ser utilizados, como a
adoção de um procedimento especial,
como por exemplo, a votação em duas
sessões para definir-se a aprovação
daquela lei especial.
A definição do quorum necessário
para aprovação de lei não é de livre
escolha, ao sabor das ocasiões. Há
decisões judiciais que até rejeitam
a possibilidade de a legislação local
excepcionar a regra da aprovação de
lei por maioria comum, como se a
previsão de lei complementar para
essa ou aquela matéria estivesse
submetida à reserva constitucional,
isto é, somente pudesse emanar da
Lei Maior ou, para alguns, também
da Constituição Estadual.39 É de se
considerar, porém, que a Constituição
da República somente procurou
sistematizar o processo legislativo
no âmbito federal. Se aparecem

referências às leis complementares
estaduais, isso ocorre de modo
pontual, para valorizar o tratamento de
assuntos delicados de nossa federação,
que ficaram remetidos aos Estadosmembros. Não há o menor sinal de que
a Carta Magna procurou disciplinar o
quorum das leis em todos os níveis de
governo, o que lança a questão à malha
da autonomia federativa. É verdade
que a locução “lei complementar”
foi criada para designar normas
que desdobram (complementam)
mandamentos constitucionais, mas
por que não entender que o diploma
máximo do Município tenha condições
de estabelecer que algumas leis serão
especiais por complementarem
assunto inicialmente tratado na Lei
Orgânica? Por que a comunidade local
não poderia escolher seus temas de
maior importância a ponto de exigir
aprovação mais representativa pelo
Parlamento?
Na visão aqui adotada, no plano
local, quem define o tipo de lei
para tratar de cada assunto é a Lei
Orgânica Municipal, ao cuidar do
processo legislativo. No Rio de Janeiro,
definiu-se que deva ser objeto de lei
complementar (art. 70, V).
Mesmo em Municípios que não
fizeram a mesma opção, como já se
fez manifestar, qualquer que seja a
modalidade de lei adotada, aplicarse-á ao Plano Diretor proteção especial.
Sua alteração não é absolutamente
vedada, mas também descabe permitila diante de qualquer lei posterior
de igual natureza. Divirjo, assim, de
conhecidas opiniões em contrário.40
Como instrumento básico da política
urbana, ele condiciona a validade de
outras leis.
E mais. Sua modificação há
de ser direta e normalmente por

Art. 40, § 4º
Art. 2º e §§ da Lei de Introdução do Código Civil (Decreto-lei nº4657/42)
38
In Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 395.
39
Ver Por exemplo a ADIn nº 70001165828 julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vale o registro de que o
mesmo órgão em outro julgado, excepcionou a fixação de quorum qualificado para aprovação de Plano Diretor, com base na lição de Hely Lopes
Meirelles (ADIn nº 70003697398)
40
CÂMARA, Jacinto Arruda. Plano Diretor, edição citada, p. 320 – 321.
36
37
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meio de processo onde se assegure
a participação popular de modo
proporcional ao grau da mudança
a ser implementada. E note-se que,
ainda assim, é correto exigir que a
modificação se revele compatível
com os objetivos e diretrizes gerais
assinalados no Plano Diretor.41 Seria
naturalmente inaceitável o aumento
extraordinário do coeficiente básico
de aproveitamento de macrozona
destinada a adensamento controlado.
Para que nessas condições o índice
fosse ampliado, haveria de se mudar
também a própria vocação da área, algo
que certamente exigiria abertura para
a participação popular na discussão
da proposta.
Outra questão importante diz
respeito à revisão periódica do Plano
Diretor. Esse tratamento não deixa
de ser consentâneo com a lógica da
modernidade, de progredir por etapas
e de refletir sobre as experiências
(reflexividade). 42 Com a revisão
periódica fica estabelecida a obrigação
de reapreciar de modo integral o
desenvolvimento urbano, renovar a
estratégia rumo ao progresso e, por fim,

N

alterar o Plano Diretor e a legislação
urbanística, para corresponder à nova
reflexão. Se não era prática das mais
vivenciadas, a revisão estava presente
como indicação entre os planejadores
e até mesmo como regra nas próprias
leis locais. O Plano Diretor do Rio
de Janeiro de 1992 já definia esse
compromisso para 2002.
O Estatuto da Cidade tornou
nacionalmente compulsória a
revisão do Plano Diretor após dez
anos do início de sua vigência. 43
Certamente trata-se de prazo máximo
para finalizar todo o processo de
revisão daquele instrumento, sob
pena de improbidade administrativa,
também expressa na lei nacional.44 O
final do processo de revisão consiste
normalmente na promulgação de
nova lei estabelecendo o novo Plano
Diretor. Aplica-se aqui a mesma lógica
antes mencionada: a obrigação do
Prefeito é a de comandar o processo
de revisão e enviar o respectivo projeto
de lei, bem-concebido, em tempo
hábil para a Câmara analisá-lo com a
calma necessária e sobre ele deliberar
antes do décimo aniversário do Plano

Diretor vigente.
Em geral, o próprio Plano Diretor
costuma afirmar o condicionamento
da revisão à participação popular e ao
respeito ao sistema de planejamento.
A inobservância dessas condições,
aliás, permitirá o questionamento
até mesmo de alterações pontuais
no Plano Diretor. Há, inclusive,
julgados a concluir pela nulidade de
leis aprovadas sem considerar tais
requisitos.45
Em todo e qualquer caso, descartase aqui a ideia de que necessariamente
o Plano Diretor tenha prazo de validade
predeterminado. Se por qualquer
motivo não for empreendida a revisão
necessária, a lei que estabelece o
Plano Diretor continuará em vigor,
salvo se ela própria expressamente
estabelecer prazo final de vigência;
todavia, isso não será inferido a partir
da previsão de revisão periódica. Uma
coisa é o dever de rever a lei, mesmo
quando se houver de elaborar uma
nova; outra é fixar, do ponto de vista
jurídico, o tempo pelo qual uma lei
será aplicável.

A participação popular na elaboração e revisão do Plano Diretor

ão há receita específica
sobre como proceder à
participação popular na
elaboração do Plano Diretor.
Nem poderia ser diferente, diante da
realidade de cada Município e da
própria autonomia local. Todavia, há
na legislação nacional determinações
importantes e capazes, por si só, de
invalidar certas experiências. 46
O Estatuto da Cidade dispõe
que, na elaboração daquele pilar

do desenvolvimento urbano, sejam
garantidos pelos Poderes Executivo
e Legislativo municipais a promoção
de audiências públicas e debates
com a participação da população e
de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade.47
Não aparecem ali o quantitativo
mínimo de eventos nem a sequência
predeterminada. Mas há o dever
do Município e o direito dos seus
habitantes de participar da formulação

do instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano de forma
verdadeira e efetiva.
Mesmo diante de tamanha
diversidade, algumas considerações
gerais são cabíveis, sem o menor
escopo de oferecer roteiro comum às
várias Municipalidades.
Certamente, o ideal é que antes de
se iniciar a revisão ocorram eventos
capazes de disseminar o conhecimento
sobre o assunto e a sensibilização para

idem, p. 320 - 321.
GIDDENS, Anthony. As Conseqüência da Modernidade, edição citada, p. 43 - 51. Em suma o autor afirma que “a reflexividade da vida social
moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas
próprias práticas, alterando constitutivamente seu caráter”.
43
Art. 40, § 3º.
44
Art. 52, VI
45
No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ver Representação de Inconstitucionalidade nº2000.007.00139; no Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, ver Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 70005449053 , nº 70008224669 e nº 70002576072.
46
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 12.821-0, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a ausência de participação popular
na elaboração do Plano Diretor prejudicou sua validade, com base na Lei Orgânica Municipal e na Constituição da República. O julgamento foi
no ano de 1994, quando inexistia o Estatuto da Cidade.
47
Art. 40, § 4º.
41
42
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a causa. Por mais incrível que possa
parecer, o desânimo popular costuma
manifestar-se também diante desse
assunto vital que é organizar o próprio
espaço onde a sociedade se constrói
e reconstrói; tal constatação requer
iniciativas voltadas para motivação.
Em suma, é mais do que recomendável
a preparação do campo para o grande
debate a ser travado. Definitivamente,
“é importante que a população entenda
claramente o que é o Plano Diretor
Municipal, a importância do Plano
para resolver problemas recorrentes
na organização socioespacial da
cidade e participe desde o início de
sua construção”. 48
Neste circuito preparatório, como
aliás em qualquer outro momento,
com ou sem revisão do Plano Diretor,
deve ser assegurado o acesso aos
documentos e informações existentes.
Seria recomendável alguma forma
de divulgação geral daqueles mais
esclarecedores sobre a realidade
urbana. O Estatuto da Cidade, ao
prever tais exigências, apenas reafirma
o direito constitucional à informação
existente em face da Administração
Pública. 49
No primeiro momento pode ser
interessante a fixação de prazo
para a apresentação de propostas
populares, quanto aos temas e
até mesmo acerca do tratamento
indicado para as questões julgadas
relevantes. Deixar que a população se
manifeste livremente seria de grande
valia para identificar os problemas
verdadeiramente sentidos pelos
munícipes. A experiência vivida,
ferramenta poderosa que é, não pode
ser ignorada, nem na identificação
das necessidades, nem na busca de
soluções.
Mais cedo ou mais tarde, haverá
a necessidade de materializar-se
proposta integral ou parcial sobre
o conteúdo do Plano Diretor. Não é
razoável imaginar que cada detalhe
dessa proposta seja construído
48
49

“

O Plano Diretor,
por exemplo,
pode prever a
prioridade para
implementação
de ações ligadas
aos programas
e projetos de
habitação em
loteamentos
populares.

”

em audiências públicas ou em
grupos bem amplos. Tal atividade
requer dedicação intensa de tempo
e concentração típica de grupos
pequenos, dada à complexidade
que comporta. Normalmente acaba
recaindo em equipe de agentes
públicos encarregados também de
conduzir todo o processo de revisão.
Em uma tentativa de aprofundar a
prática democrática, nessa equipe
poderia haver representantes
indicados a partir de fóruns da
sociedade civil, ou pelo menos seus
trabalhos poderiam ser acompanhados
por qualquer interessado.
Em todo caso, alguns eventos de
grande âmbito devem ser organizados
para discutir as questões mais amplas,
pelo menos para buscar a formulação
básica do tratamento desejado.
Uma versão preliminar do Plano
Diretor, elaborada pelos agentes
indicados, deve ser apresentada para
debate junto à população interessada.
Mais do que discuti-la logo após sua
apresentação em público, por um
ou dois dias, seria apropriada sua

In Plano Diretor Participativo. Brasília: Ministério das Cidades e CONFEA, 2004, p. 47.
No Estatuto, ver artigo 40, § 4º, II e III; na Carta Constitucional, art. 5º, XXXIII e XXXIV.
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disponibilização por tempo prévio
e razoável para leitura reflexiva.
Nesse passo, é interessante permitir
a apresentação de comentários e
sugestões formais sobre a proposta
inicial. Melhor ainda será chegar à
instância da consulta pública, por
meio da abertura de período para
manifestação dos interessados.
É importante compreender
que o processo participativo tem
como grande contribuição permitir
à população não só assimilar
conhecimento, mas também
manifestar-se diante dos rumos a
serem tomados e com isso fomentar
a reflexão de todos os envolvidos.
Reuniões para mera apresentação
de propostas pelos agentes públicos,
sem abertura para o debate e para a
contraproposta,são claramente uma
farsa no tocante à participação exigida
legalmente. Todavia, pelo menos
até o momento, não se construiu
o entendimento de que os eventos
públicos devam necessariamente ter
caráter deliberativo sobre o conteúdo
do plano; não é forçoso que eles
tenham capacidade efetiva de decidir
o destino daquela peça, inexistindo
garantias de que as propostas
formuladas pela população sejam
necessariamente incorporadas.
Talvez em alguns campos mais
específicos seja mais factível dotar
a participação popular de força
deliberativa sobre o conteúdo do
Plano Diretor. As experiências do
orçamento participativo permitem
imaginar, por exemplo, a transferência
aos participantes para decidirem
sobre a ordem de prioridade das
ações públicas, dando-se ainda
mais legitimidade à ideia do planoprograma defendida por Ermínia
Maricato. Isso pode envolver inclusive
a definição de critérios ou mesmo de
localidades para atendimento mais
rápido no tocante à regularização
urbanística e fundiária, como de
resto para as grandes intervenções

públicas. O Plano Diretor, por
exemplo, pode prever a prioridade
para imple me ntação de açõe s
ligadas aos programas e projetos de
habitação em loteamentos populares,
identificados nominalmente,
destacando especialmente aqueles que
não possuem serviço de eletrificação
total.
Sem dúvida, o simples fato
de ocorrer o debate, expondo as
autoridades públicas a uma arena
de conflitos, onde elas devem
explicações, já é conquista notável
para um país de tradição autoritária.
Mas fique bem claro, não há aqui uma
sentença conformada e conformista:
é preciso avançar em busca de
democracia mais viva e vibrante.
Por tudo que foi dito, a realização
de plebiscito ou referendo não chega
a ser etapa forçosa nesse circuito. O
Estatuto da Cidade não lista essas
providências, mas com certeza elas
poderão ser uma alternativa diante de

U

urbano. Se a amarra da lei fica de
alguma forma mais branda, o “poder
criativo e plasmador do direito” 50
a ser exercido pela Administração
Pública - que definirá, em certas
ocasiões, a solução para cada caso
concreto -, deverá estar aberto
por outras vias que assegurem a
representação do detentor do poder
na democracia: o povo; ao propiciar
a maior legitimidade da decisão,
essa prática tende a minimizar o
risco de os agentes políticos ou
servidores públicos sentirem-se
aptos ao livre arbítrio no trato da
coisa pública.
Ainda que a elaboração/revisão
do Plano Diretor mereçam cuidados
especiais, decerto o aperfeiçoamento
ou mesmo a implementação da gestão
democrática da cidade é fator apto a
contribuir, em muito, para reforçar
e capacitar a participação popular,
conferindo maior intimidade com o
desenvolvimento urbano.

Atividades preliminares para a elaboração ou revisão do Plano Diretor

m dos problemas
usualmente apontados
no tocante à elaboração
do Plano Diretor é o alto
grau de dependência dessa tarefa em
relação à estrutura administrativa;
com efeito, para que o planejamento
urbano possa funcionar bem,
faz-se necessária uma série de
providências como a atualização
constante de cadastros físico territoriais, a existência de mapas
e de equipe técnica capacitada e
integrada, a interlocução entre
áreas complementares da Prefeitura
etc. Afora a complexidade para se
reunir esses elementos na prática
administrativa brasileira, o custo
financeiro é expressivo.
Embora seja uma peça
eminentemente política, o Plano
Diretor não se constrói sem
conhecimento da realidade, o que

50

pontos mais conflitantes, em busca da
maior legitimidade da decisão.
Embora nesta obra o escopo seja
discutir a elaboração do Plano Diretor,
não se deve deixar de observar
que a manifestação da sociedade
civil também precisa se operar na
gestão urbana, especialmente nas
questões de maior impacto sobre
o desenvolvimento urbano, como
a aprovação de operações urbanas
consorciadas, a urbanização de novas
áreas, a concessão de licença em casos
de atividades de grande porte ou que
promovam incômodos significativos.
A permeabilidade à participação
popular é uma das marcas indeléveis
de toda atividade pública relacionada
ao desenvolvimento urbano, expressa
com nitidez na figura da “gestão
democrática da cidade”.
Tanto maior é a exigência quanto
maior for a discricionariedade
conferida aos órgãos públicos para
decidir sobre o desenvolvimento

requer informações e esclarecimentos
técnicos. Na perspectiva de se
construir uma nova realidade, não
se prescinde do saber sistematizado,
seja ele científico ou não.
Não é o escopo deste trabalho
esmiuçar a base de informação
necessária para elaboração do
Plano Diretor. Isso pode variar
conforme a pretensão e as efetivas
possibilidades de cada Município.
Na época dos Planos Diretores
de Desenvolvimento Integrado, o
diagnóstico costumava ser bastante
extenso e complexo. Hoje a tônica já
não é mais essa.
Mesmo assim, alguns
conhecimentos preliminares seriam
importantes ao bom planejamento de
qualquer cidade. Arrisco-me a listar
os seguintes pontos:
• sistema ambiental local e sua
integração regional;

• sistema viário local e sua integração
regional;
• distribuição das redes e
equipamentos de infra-estrutura;
• distribuição dos equipamentos
comunitários;
• perfil socioeconômico de cada
área do território municipal;
• conhecimento das áreas de
ocupação irregular;
• cadastro imobiliário atualizado,
se possível associado com
informações socioeconômicas;
• dinâmica imobiliária;
Quanto aos agentes que devem
participar do processo de elaboração/
revisão do Plano Diretor, o ideal
é que haja realmente um grupo
interdisciplinar verdadeiramente
integrado, a viver o planejamento
como experiência contínua e não
ocasional, de dez em dez anos. Uma
das críticas mais certeiras é que muitos

Expressão utilizada por Fernando Alves Correia, op. cit., p. 261.
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órgãos da Prefeitura importantes para
esse processo não têm por hábito
o diálogo, nem mesmo em temas
que lhes sejam comuns. É incrível,
por exemplo, que planejadores
desperdicem a experiência
acumulada dos responsáveis pelo
controle urbano, mas a verdade é
que isso frequentemente ocorre. 51
Uma das causas desse divórcio é a
própria fonte de saber valorizada
pela modernidade no século XX: o
forte apego à teoria e o desapreço
ao saber empírico. Esse equívoco
tem que ser desfeito o quanto antes:
para o desenvolvimento urbano é
fundamental que planejadores e
gestores convivam intensamente e
compartilhem experiências.
A equipe municipal deverá
também estar bem informada acerca
da realidade local e atualizada
com as experiências de outros
Municípios; haverá de estar a par
dos limites e das possibilidades, de
fato e de direito, que se aplicam à
sua realidade.
Tudo isso implica em custos.
Re c o n h e c i d a m e n t e a s i t u a ç ã o
econômica de muitos Municípios
não é boa. Além de questões locais
mais específicas, a verdade é que

N

se logo após a promulgação da
Constituição de 1988 os Municípios
tiveram em média uma melhora
quanto à capacidade econômica,
ao longo da década de 1990 sucede
um refluxo ainda não estancado: o
Município assume cada vez mais
obrigações, enquanto assiste cair sua
participação no bolo das receitas. A
dura realidade enfrentada, aliada em
muitos casos à má gestão municipal,
torna o quadro complexo. A
criatividade é sempre capaz de
oferecer alternativas interessantes,
mas, sem um mínimo de estrutura e
de recursos, a elaboração do Plano
Diretor tende a ficar prejudicada.
Vale a menção de que alguns
organismos internacionais e a
União Federal possuem programas
para financiar a elaboração/
revisão do Plano Diretor. Muitas
críticas rondam tais sistemas de
financiamento, especialmente
quanto ao excesso de condições
impostas, obstruindo as chances
de acesso.
O Estatuto da Cidade procurou
contribuir com a causa, mas o fez de
modo pontual, ao inserir o aporte de
recursos técnicos e financeiros para
elaboração do Plano Diretor entre as

medidas compensatórias nos casos
de atividades ou empreendimentos
causadores de impacto ambiental
regional ou nacional. Os Municípios
situados na área de influência do
impacto têm o direito de reivindicar
o apoio da entidade submetida ao
licenciamento ambiental com tais
características.
Certamente, outras alternativas
podem ser buscadas pelo Município
se não dispuser de recursos próprios
para arcar com a construção do
Plano Diretor. Todavia, fique bem
claro, o Poder Público local precisa
compreender que está em pauta uma
de suas principais missões: promover
o desenvolvimento urbano, de acordo
com a função social da cidade. Se o
fizer de modo adequado trabalhará
para construir uma sociedade livre,
justa e solidária, ao mesmo tempo
em que garantirá o desenvolvimento
nacional e dará passos para erradicar
a pobreza e a marginalização. Por
essas razões, será inaceitável a
negligência diante do desafio que é
o de promover vida mais digna para
a população. O Plano Diretor merece
atenção especial e o devido aporte de
verbas, no limite das possibilidades
municipais.

Conteúdo do Plano Diretor

ão há como delimitar, em
caráter prévio e geral, qual
é o conteúdo adequado
para o Plano Diretor. Por
se tratar de uma lei inicial sobre o
desenvolvimento urbano, assunto a
ser desmembrado e pormenorizado
em outras leis, aparece sempre a
questão sobre o que merece ser
antecipado por ele e sobre o que
é mais conveniente ficar para um
segundo momento. Na prática,
a ascendência do Plano Diretor
sobre a legislação local costuma
atrair determinadas questões para

aquele Diploma Legal, pois tal
inclusão além de conferir status,
propicia maior estabilidade para o
tratamento desejado. A abertura para
participação popular potencializa
ainda mais a diversidade de temas.
Longe da preocupação de
demarcar os “assuntos necessários”
ao Plano Diretor, cabe afirmar que
ele deve espelhar aquilo que se
considera maduro para constar
no instrumento básico da política
de desenvolvimento urbano, a
partir do processo de planejamento
participativo. Por uma questão de

lógica, há de se deixar no Plano
Diretor os mandamentos concebidos
para nortear o desenvolvimento local.
Isso não significa que ali somente se
inscrevam objetivos, princípios e
diretrizes. Não há motivo para evitar,
em absoluto, normas específicas
para conformar diretamente certos
fatos sociais, capazes, portanto, de
aplicação imediata.
O Estatuto da Cidade chega
a traçar um conteúdo mínimo
ao Plano Diretor, em seu art. 42,
mas há objeções aqui à listagem
apresentada.

Esse fato é registrado no artigo As Idéias Fora do Lugar e o Lugar Fora das Idéias de Ermínia Maricato, edição citada, p. 182. Quem já teve
a oportunidade de trabalhar na elaboração do projeto de lei do Plano Diretor percebe isso e até escuta freqüentes queixas dos encarregados
da fiscalização, que muitas vezes estão mesmos alijados da atividade planejadora.
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Ao definir que ao Município
compete promover o desenvolvimento
urbano, promovendo inclusive o
adequado ordenamento territorial,
a Carta Constitucional de 1988
reservou-lhe a escolha dos caminhos,
observadas certas condições
nacionais. Tais condições, a meu ver,
podem oferecer maiores garantias
à participação popular, bem como
reforçar o planejamento urbano,
além de apontar diretrizes a serem
seguidas, como o dever de promover
a regularização urbanística e de
proteger o meio ambiente; em alguns
casos até será cabível estabelecer
nacionalmente a uniformização
sobre certas questões concretas
(afastamento mínimo das construções
em relação aos rios, por exemplo).
Normas gerais, fique bem claro,
não é expressão que forçosamente
designa apenas mandamentos sem
capacidade de conformar os fatos
sociais, isto é, sem maior densidade
normativa, a conter comandos
extremamente vagos.
Todavia, não se pode subtrair
do Município a definição da
estratégia a seguir, retirando-se, em
última análise, do planejamento
participativo a qualidade de instância
apropriada para definir como se
dará o desenvolvimento local; mais
especificamente: é ir de encontro
à capacidade de autodeterminação
da comunidade local. Por mais que
possamos estar convencidos sobre
a pertinência desse ou daquele
instrumento para o desenvolvimento
urbano, é a população local que deve
exigi-lo ou concordar com a proposta
lançada em torno dele. Mesmo que
possam ocorrer derrotas em torno
de uma visão mais humanista do
desenvolvimento urbano, é assim
que se constrói a democracia e não
com imposição vertical dessa ordem,
mesmo quando bem-intencionada.
Com respeito aos muitos autores
que pensam o contrário, nem do
ponto de vista político-democrático
nem do ponto de vista jurídicoconstitucional parece viável o
entendimento segundo o qual o

Plano Diretor deva conter previsões
sobre este ou aquele instrumento
urbanístico, como a outorga onerosa
ou o IPTU progressivo, por imposição
de normas elaboradas pela União,
o que faria pressupor a adoção
compulsória.
Não se pode, portanto, levar ao
pé-da-letra a obrigatoriedade de
o Plano Diretor delimitar as áreas
de incidência do parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios.
Nem mesmo que ele deva conter
disposições relacionadas ao direito
de preempção, à outorga onerosa, à
transferência do direito de construir
e à operação urbana consorciada.
O motivo é muito simples: é o
Município, cada Município, que deve
definir os instrumentos adequados
para seu desenvolvimento urbano.
Como determinar a adoção daquelas
ferramentas, antes mesmo de o
Município identificar quais são os
problemas a serem enfrentados e sem
os discutir com a comunidade? Isso é
até mesmo contraditório às práticas
do bom planejamento. É não só
colocar a carroça na frente dos bois,
como também tentar empurrá-la na
direção da autonomia municipal.
A sorte é que, nessas condições, a
carroça não pode cumprir bem seu
destino, não só pela má-disposição
de seus elementos, mas também
porque ela haveria de passar por
cima da Constituição, algo que nosso
Estado Democrático de Direito não
permite.
Pa r a s a l v a r - s e o t e x t o d o
Estatuto da Cidade da pecha de
inconstitucional, só há uma saída:
concluir que o Plano Diretor deverá
conter as previsões indicadas no
Estatuto da Cidade, em relação
aos instrumentos ali descritos, tão
somente se o Município, em seu
processo participativo, entender
pela necessidade de recorrer a eles.
O que existe ali é o condicionamento
do exercício de uma faculdade
municipal: se o Município quiser
adotar tais instrumentos, deverá
fazê-lo a partir do seu Plano Diretor,
definindo nele alguns aspectos de sua

aplicação. Até aí não há motivo para
se falar em violação da autonomia
municipal, pois essa necessidade
se extrai do papel evidente do
Plano Diretor de externalizar as
ferramentas para promoção do
desenvolvimento urbano. Para
compatibilizar os incisos I e II do
artigo 42 do Estatuto da Cidade
com nossa ordem constitucional,
é inevitável ler nas entrelinhas
uma ressalva: a obrigatoriedade
existe, se o Município optar pela
utilização daqueles instrumentos.
Emprego aqui o remédio que o
Direito Constitucional denomina
de “interpretação conforme a
Constituição”, pelo qual o intérprete
precisa adequar o que está escrito
na lei à Magna Carta, ajustando o
que for necessário para impedir
que a literalidade da norma
infraconstitucional avance contra a
Lei Maior.
A mesma crítica não me
parece aplicável ao inciso III do
dispositivo citado. Isto porque,
independentemente dos caminhos
escolhidos, é inerente ao espírito do
planejamento, exigido na Lei Maior,
o acompanhamento e o controle da
implementação do plano. É a forma
de se confirmar na prática os acertos
e os equívocos da estratégia traçada
e, conforme o caso, mudar o curso
em maior ou menor escala.
Diante das considerações acima,
uma pergunta se eleva: a única
exigência acerca do Plano Diretor
então é que ele contenha sistema de
acompanhamento e controle?
Mais do que o sistema de
acompanhamento e de controle,
o que parece indispensável ao
Plano Diretor é estabelecer em
linhas bem detalhadas o sistema de
planejamento urbano, abrangendo
aqueles dois aspectos destacados
na lei, mas não apenas eles. Ainda
que não precise esgotar o assunto,
é inevitável conceber o exercício da
atividade planejadora por se tratar
de condicionante fundamental para
a atribuição municipal em questão:
promover o desenvolvimento
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urbano. Há de se conferir ao assunto
o tratamento suficiente para dar
imediata efetividade ao princípio da
vinculação das normas urbanísticas
ao planejamento urbano. Se essa
definição não ocorrer no instrumento
básico da política urbana, onde e
quando irá ocorrer?
É de se esperar, portanto, que
os Planos Diretores estabeleçam o
sistema de planejamento e as formas
de assegurar a participação popular
nesse processo. O mesmo se diga em
relação à gestão urbana.
Em outro giro, é elementar
também que o Plano Diretor aponte
as vocações para as áreas territoriais,
definindo, por exemplo, as áreas
prioritárias para o adensamento,
outras para determinados
investimentos públicos, bem como
as áreas onde a ocupação não seja
desejável. Esse macrozoneamento
permitiria em sequência a definição
das políticas urbanas e da legislação
urbanística.
Na prática, com ou sem menção
expressa aos elementos referenciais
para organização do território,
tem sido comum que os Planos
Diretores Municipais dividam o
Município em macrozonas, de modo
a adequar as atividades públicas
e privadas a cada localidade. É
evidente que o Município não é
totalmente homogêneo, a demandar
tratamento uniforme. Por motivos
naturais ou mesmo históricos,
haverá áreas mais indicadas para
o adensamento populacional do
que outras, bem como algumas
serão mais apropriadas para abrigar
atividades de maior impacto. É por
demais óbvio que, para tamanha
diversidade, o tratamento único, com
parâmetros urbanísticos idênticos,
seria uma temeridade.
Como esclarece o Plano Diretor
de Salvador, o macrozoneamento
“é o instrumento que define a
macro-organização do assentamento
residencial em face das condições do
desenvolvimento socioeconômico e
espacial do Município, consideradas
a capacidade de suporte do ambiente
56
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O preço a se pagar por um
Plano muito pretensioso é o risco do
descrédito e da sua própria falta de
operacionalidade.
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e das redes de infra-estrutura para o
adensamento populacional, devendo
orientar a política urbana no sentido
da consolidação ou reversão de
tendências quanto ao uso e ocupação
do solo”.52
Uma indagação normalmente
feita é se o Plano Diretor deve
avançar sobre políticas públicas
locais, que vão além de uma relação
mais imediata com o solo urbano.
Por um lado, é natural que se trate
ali de políticas habitacionais, de
regularização fundiária, saneamento
básico, transporte e proteção
ambiental, mas deveria se tratar
também de educação, saúde e
assistência social, por exemplo?
Ainda hoje existe a dicotomia
registrada ao longo da história
do planejamento urbano no
Brasil, embora se note uma maior
aproximação entre os pólos. De
um lado, os Planos Diretores onde
a linhagem físico-territorial é mais
evidente; ali as políticas setoriais
abordadas são aquelas que lidam com
temas inerentes ao uso e ocupação
do solo. De outro lado, os Planos
Diretores influenciados ainda pelo
ideal do desenvolvimento integrado,

A

que procuram tangenciar as diversas
políticas e/ou os serviços públicos;
normalmente neste segundo grupo
se avança por todas as áreas até a
formulação das diretrizes e, por
vezes, são previstas ações mais
concretas: mesmo assim o foco
principal é o desenvolvimento
urbano (planejamento, estratégia e
gestão), avançando-se mais sobre o
aspecto físico-territorial.
Em última análise é claro que
todas as políticas públicas guardam
relação com o espaço físicoterritorial, até mesmo pelo óbvio
motivo de se realizarem sobre ele.
Além disso, tais políticas trazem
sempre, em maior ou menor grau,
a capacidade de influenciar o uso e
ocupação do espaço. A educação, por
exemplo, pode contribuir, em muito,
para a preservação ambiental, como
também, em muitos casos, permite
melhor inserção sócio-econômica,
diminuindo, mas certamente sem
eliminar, a dependência do sujeito
em relação a políticas públicas
compensatórias.
Uma coisa não se discute para
quem ainda crê na capacidade
humana de transformar a realidade

de modo racional: é imprescindível
a integração entre as várias políticas
públicas. Todavia, indagar se o Plano
Diretor é o momento e o local para já
se assegurar tal integração, em sede
local, enseja um outro debate.
Certamente será muito mais
complexa sua elaboração, quanto
mais temas ele procure coordenar.
Em linhas gerais, há de se examinar
as vantagens e desvantagens em se
optar por agregar todas as políticas
públicas locais no Plano Diretor,
e isso deve ocorrer à luz de cada
realidade. Não se pode deixar de
observar que essas tentativas tendem
a criar lei demasiadamente genérica,
afastando-se da idéia de planoação aqui acolhida; não se trata de
incompatibilidade absoluta, mas de
uma difícil composição, que pode
até mesmo prejudicar o aspecto mais
comezinho do desenvolvimento
urbano. O preço a se pagar por um
Plano muito pretensioso é o risco
do descrédito e da sua própria falta
de operacionalidade. Como afirma
Ermínia Maricato, “é preciso sair da
abordagem excessivamente genérica”,
pois “a viabilidade e eficácia de tais
propostas contam e muito”.53

Plano Diretor e a integração do território municipal

ntes mesmo do Estatuto da
Cidade, já dominava a idéia
de que o Plano Diretor não
ficasse adstrito à parcela
do território municipal destinada à
urbanização. Seria imprescindível
alcançar também a área rural, dando
conta do desenvolvimento em todo
território local. Essa compreensão
manifesta-se em vários Planos
Diretores da década de 1990; até
mesmo a Constituição do Estado de
São Paulo já professava determinação
nesse sentido.54 Ainda hoje, porém, o
assunto rende discussões e requer, por

isso mesmo, atenção especial.
Desde há muito é possível
enxergar tendência à dicotomia entre
campo e cidade. Lewis Mumford
registra que entre os gregos já havia
uma desconfiança dos camponeses
e fidalgos possuidores de terras
contra o comerciante e o banqueiro,
personagens da cidade, no século
VI a.C.55 Mais conhecida ainda é a
diferenciação traçada na Idade Média,
quando a cidade era o único local
onde poderia ocorrer a libertação
do jugo muitas vezes ferrenho do
senhor feudal, o que em muitas

ocasiões acirrou conflitos e ocasionou
o isolamento urbano. No processo de
urbanização brasileira, ao longo do
século XX, é notória a polarização
entre campo e cidade, e isso se deu
em vários aspectos, desde o estilo de
vida às disputas pelo papel central no
desenvolvimento econômico e pelo
apoio do Estado. Em cada um desses
processos vê-se a luta de afirmação
ou mesmo de ascensão de uma classe
socioeconômica perante outra, cada
qual com sua base territorial distinta.
Cidade e campo, conquanto
possam apresentar ainda realidades

Art. 112 da Lei Municipal nº 6.586/04.
In Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001, pág. 122. Vale o registro de que, em entrevista à Folha de São Paulo
(1/09/02), Flávio Villaça comenta sobre a fantasia acerca do Plano Diretor no Brasil, concluindo que “plano com essa conotação que se tenta dar
no urbanismo brasileiro, de que é global, de que envolve até segurança pública, saúde, educação, isso não existe fora da América Latina”.
54
Art. 181, § 1º.
55
In A Cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 149.
56
In A questão urbana. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 87.
52
53
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parcialmente distintas, não têm
destinos separados. Mais que isso: são
irremediavelmente interdependentes,
desde o momento em que houve
o excedente de produção agrícola,
criando a oportunidade de troca; que
dizer, então, nos dias atuais... Não há
que se pensar em superação de um pelo
outro. Campo e cidade relacionam-se
com o momento histórico de formas
distintas, é verdade, mas que podem e
devem ser associadas em prol do bemestar comum. A dicotomia entre urbano
e rural até corresponde a formas de
relação social e expressões culturais,
mas, como discorre Manuel Castells,
tudo se encontra ligado à mesma
estrutura comum, onde os efeitos em
um dos pólos são determinados pela
articulação com o outro.56
Diante de tudo isso, nem os
habitantes da área rural podem fugir
do debate sobre a organização dos
espaços habitáveis e dos meios de
alcançar os objetivos pretendidos, nem
esse debate pode excluir as áreas rurais
do Município.
Não é de se estranhar, pois, que o
Estatuto da Cidade expresse o dever do
Plano Diretor de abranger o território
do Município como um todo.57 Em
verdade, tem-se aí uma forma de
assegurar a diretriz da chamada
política urbana que exige “integração e
complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do
Município e do território sob sua área
de influência”.58
Os dispositivos contribuem para
afirmar a competência do Município
no tocante a legislar sobre a área rural,
mas a paz completa ainda não reina
sobre o tema.59
Há algum tempo a obra de Hely
Lopes Meirelles sustenta que o Plano

Diretor deva ser “a expressão das
aspirações dos munícipes quanto
ao progresso do território municipal
no seu conjunto campo-cidade”.60
Na mesma linha já transitavam José
Afonso da Silva e Nelson Saule
Júnior, antes mesmo do Estatuto da
Cidade. 61 O próprio entendimento
de o Direito Urbanístico ser voltado
à organização dos espaços habitáveis
leva a compreensão mais ampla sobre
o alcance do Plano Diretor.
É necessário, porém, diagnosticar
a diferença entre as competências
municipais para legislar sobre a área
urbana ou urbanizável e a área rural, o
que certamente precisa ser observado
pelo Plano Diretor.
Se a competência municipal para
o Direito Urbanístico merece ser
chamada de preponderante, é à União
que compete legislar privativamente
sobre direito agrário (art. 22, I da
CRFB). O objeto do Direito Agrário
pode ser compreendido como toda
ação humana orientada no sentido do
aproveitamento da terra para obter
frutos e produtos, a partir da natureza
orgânica, isto é, das fontes produtivas
naturais.
Fique bem claro que uma coisa é
o direito agrário, outra o solo rural,
uma vez que este último não se
limita a ser objeto isolado do direito
agrário. Descabe ao Município legislar,
de modo frontal e direto, sobre a
atividade relacionada ao setor primário
da economia, com o objetivo de
discipliná-la em seus vários aspectos;
não lhe assiste em condições normais,
fixar o módulo rural, a divisão do
solo para fins agrários, ou mesmo
impor zoneamento mais detalhado
de atividades, à guisa do que ocorre
na área urbana, para compatibilizar
os usos e ocupações em perspectiva

mais ampla. De modo geral, a doutrina
costuma descartar a possibilidade de
o Município regular o uso do solo
rural, sua exploração econômica.62
Mas mesmo isso requer ressalvas, pois
eventuais malefícios que a atividade
agrária possa provocar sobre questões
a serem protegidas e/ou promovidas
pelo Município estarão ao alcance,
sim, da legislação local. Pense-se,
por exemplo, na hipótese de cultura
agrícola próxima à malha urbana
que coloque em risco a saúde da
população, ou mais especificamente
o serviço de abastecimento de água.
Parece inequívoca aqui a competência
municipal para proibi-la ou, ao menos,
impor restrições para minimizar seus
riscos.
Para deslinde dessa discussão,
o fundamental será compreender o
interesse local sobre as áreas rurais,
o que costuma variar conforme a
realidade de cada Município.
Mesmo assim, em linhas gerais,
a integração campo-cidade é sempre
vital para a comunidade, tanto a
residente na área urbana, quanto
aquela da área rural. Não há dúvidas
que, para tal mediação, o Município é
a entidade mais indicada. A própria
definição do perímetro urbano e
a eventual existência de área de
transição são elementos fundamentais
para o destino das áreas rurais. É nítida
também a necessidade de acolher a
área rural na concepção dos sistemas
viário e ambiental.
Além disso, é fundamental que o
Município assegure a toda a população,
onde quer que ela resida no território
municipal, a satisfação de necessidades
básicas. Isso passa pela prestação de
serviços públicos e políticas setoriais
na área rural, como mais claramente
é o caso do transporte coletivo, da

Art. 40, § 2º.
Art. 2º, VII.
Registre-se, por exemplo, que um autor da envergadura de Diógenes Gasparini afirma que a zona rural é inalcançável pelo Plano Diretor. In
O Estatuto da Cidade. São Paulo: NDJ, 2002, p. 202.
60
In Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 393.
61
SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 124. SAULE JÚNIOR, Nelson, In Novas perspectivas
do Direito Urbanístico Brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997, p. 149 a 152.
62
É o que observa Carlos Ari Sundfeld ( In Estatuto da Cidade . São Paulo: Malheiros, 2003, p. 49 e 50 - nota de rodapé) e Jacinto Arruda
Câmara (In Estatuto da Cidade. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 312 a 313).
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assistência à saúde e do ensino público;
não se deve descartar, conforme o caso,
os serviços ligados ao saneamento
e à habitação, especialmente nos
pequenos povoados e vilas. Tudo
isso pode ter rebatimento no Plano
Diretor, entre outras coisas, para
orientar a distribuição de equipamentos
comunitários e das ações públicas
(programas, projetos etc.).
O encaixe das unidades de
conservação ambiental no Plano
Diretor também vem se prestando a
ocasionar certa complexidade. Não
são típicas áreas rurais e, conforme
o caso, também não serão áreas
próprias para o aproveitamento
urbano. Sobretudo as chamadas
unidades de proteção integral (parques
ambientais, estações ecológicas etc.)63
contam com estatuto muito restritivo,
praticamente inconciliável com as
típicas normas urbanísticas de uso
e ocupação do solo, até porque são
extensas áreas não edificáveis e mais
do que isso, onde a flora e a fauna
devem ser preservadas de modo
pleno Por isso, acabam parecendo
infensas à legislação urbanística e até
mesmo ao Plano Diretor. A própria Lei
Federal nº 9.985/00 determina, com
constitucionalidade duvidosa, que
elas integram a zona rural (art. 49). Por
outro lado, e para tornar a abordagem
mais complexa, outras unidades de
conservação convivem muito bem com
as normas urbanísticas, merecendo
evidentemente atenções especiais. O

caso mais conhecido é o das chamadas
Áreas de Proteção Ambiental (APA),
mas a observação vale em geral para
todas aquelas reunidas sob o título de
unidades de uso sustentável.
A dificuldade sentida por alguns
planejadores decorre da sujeição dessas
áreas a regime jurídico especial; sentese a necessidade de compatibilizá-lo
com o desenvolvimento local, mas
há dúvidas até onde o Município
pode ir, sobretudo se a unidade de
conservação for instituída pelo Estado
ou pela União.
Não restam dúvidas, no meu
modo de ver, sobre a inclusão dessas
unidades no planejamento urbano.
Afora o disposto no Estatuto da Cidade
sobre a abrangência territorial do
Plano Diretor, esses espaços não são
indiferentes ao desenvolvimento local;
antes o integram e são especialmente
importantes para a construção da
cidade sustentável. É necessário que o
Município reflita sobre o que pode fazer
perante tais unidades. Se há distinções
significativas entre elas, recomenda a
lógica adotar-se solução própria para
cada caso. Afinal não é para isso mesmo
que serve o (macro)zoneamento?
Portanto, revela-se necessário,
no mínimo, identificar as unidades
de conservação integral, mesmo que
seja somente para afirmar que não se
destinam ao adensamento e à utilização
direta pelo homem, observando o
Município e todas as demais pessoas
o estabelecido no plano de manejo.

Além disso, podem - e na realidade,
devem - ser arroladas iniciativas a
serem promovidas pelo Poder Público
local, com o fito de assegurar o
cumprimento da vocação daqueles
espaços, mesmo que pertençam à
União ou ao Estado. A respectiva
classificação como macrozona se
reforça na hipótese de ser unidade de
conservação municipal, pois aí, mais
do que nunca, o Município haverá
de refletir e comandar as ações sobre
ela, de modo integrado com seu
desenvolvimento.
Por tudo o que foi dito, as normas
jurídicas aplicáveis aos espaços
urbanos, rurais ou às unidades de
conservação serão marcadamente
diferentes; especialmente no tocante
à ordenação físico-territorial, a
competência municipal é menor na
área rural do que na área urbana,
mas também não se deve de
antemão considerá-la inexistente ou
insignificante. Ainda que o Município
prefira conferir ao Plano Diretor
uma linha mais estritamente de
organização físico-territorial, a zona
rural não necessariamente terá que
aparecer apenas demarcada naquele
instrumento básico, tornando-se, no
mais, um mundo estranho à gestão
e ao ordenamento municipal. De
igual sorte, não cabe ao Município
negligenciar as unidades ambientais
existentes em seu território.

Conclusão

C

omo já foi dito aqui, há
um enorme desafio para
efetivar a autêntica função
que devem ter os Planos
Diretores de Desenvolvimento Urbano.
Um desafio histórico. Enquanto as
boas intenções lançadas ao papel não
se cumprem, a situação urbana se
agrava. É farta a divulgação na mídia
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de pesquisas apontando o crescimento
da ocupação de áreas precariamente
urbanizadas, enquanto os indicadores
gerais de riqueza do país crescem.
Tudo isso reforça a proposição no
sentido de que o Plano Diretor caminhe
para formulação de ações concretas. É
bem verdade que o avanço do nosso
Direito quanto à força normativa dos

princípios e das normas programáticas
(objetivos e diretrizes) confere
expectativas sobre o aumento do grau
de determinação daquele instrumento
básico, em qualquer hipótese. Outra
contribuição para esse processo advém
do condicionamento da legislação
financeira ao planejamento urbano,
por força do Estatuto da Cidade. Mas

Recorro aqui à terminologia adotada na Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000.
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as respostas às enormes demandas
do nosso desenvolvimento urbano
já tardaram por demais, e ao próprio
Plano Diretor cumpre se permitir papel
mais afirmativo para a transformação
dos espaços habitáveis. É curioso
constatar, na prática, seu afastamento
de uma linha mais típica para o
planejar; com efeito, dificilmente os
Planos Diretores estabelecem metas
ou mesmo prazos para a efetivação
de medidas concretas; praticamente
tudo, inclusive a legislação, fica por
se construir, de acordo com algumas
diretrizes; os prazos, se existem,
costumam ser para a formulação de
outros planos específicos ou mesmo
programas.
Tal situação, reafirme-se, não deve
ser entendida como totalmente inócua
do ponto de vista jurídico; ela é capaz
de gerar efeitos concretos, e até mesmo
responsabilizar algumas autoridades
que se omitem nas providências
demandadas no Plano Diretor. A Lei
Federal n 8.429/92, por exemplo, prevê
como improbidade administrativa o
retardamento ou a omissão na prática
de ato de ofício pela autoridade
competente.64 É freqüente também
que as Leis Orgânicas prevejam
comportamento semelhante (omissão)
como infração político-administrativa
do Prefeito, situação que enseja a
perda de mandato.
É a busca do sentido e da realização
da vida humana que continua a
clamar pelo planejamento urbano,
atividade fundamental para definir
objetivos e meios na transformação
dos espaços habitáveis. Há muito o
que transformar e, em caráter mais
amplo, boa parte do destino desejado
está delineado em nossa Lei Maior: a
construção de uma sociedade livre,
justa e solidária; o desenvolvimento
nacional, a erradicação da pobreza
e da marginalização; a redução
das desigualdades econômicas e a
manutenção da pluralidade social. O
debate maior está em como fazê-lo.
É necessário extrair da vida social
64

“

Art. 11, II.
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A tarefa que nos cabe,
essencialmente, é a de transformar o
espaço habitável, com seus elementos
diversos e às vezes divergentes, em
abrigo generoso, sede de uma vida
digna para todos.

”

os valores e as formas legítimas
para caminharmos. Nesse sentido
a localidade tem papel primordial,
com sua vocação à convivência e
à solidariedade, apesar de toda a
globalização.
Pois bem, o Plano Diretor é peça
central nesse processo.
As cidades brasileiras prosseguem
com desafios assustadores, e a
dificuldade se agrava não porque
o Mundo mudou, mas sim porque
o Mundo está mudando de modo
rápido e intenso, sem uma rota
clara. A elaboração de planos e de
leis que não observem essa dinâmica
são aventuras de alto risco; todavia,
se a flexibilidade é necessária, o
relativismo amplo, geral e irrestrito
é por demais desagregador.
A louvável sensibilidade do
Estatuto da Cidade, por si só, não basta,
porque no tocante à transformação
urbana a tarefa principal está com
os Municípios, entidade política
organizada em torno do espaço onde
a convivência intensa e os conflitos
se manifestam.
Em suma, a tarefa que nos cabe,
essencialmente, é a de transformar o
espaço habitável, com seus elementos
diversos e às vezes divergentes, em
abrigo generoso, sede de uma vida
digna para todos. A forma para
empreendê-la, no entanto, deve ser
encontrada em cada realidade, sem
certezas pré-fabricadas, pairando
no ar a impressão de estarmos
destinados a um estado de reflexão
permanente.
Notadamente, a ausência de
revisão do Plano Diretor em uma
cidade como o Rio de Janeiro, é uma
lástima profunda. A começar pelo
fato de que propicia o esvaziamento
político sobre a cidade que
queremos e sobre os limites da
propriedade urbana. Diante do
curso das transformações sociais
e, consequentemente, urbanas,
prevalece uma lógica de gestão de
projetos sem uma conexão muito
clara com a resolução dos problemas
65

estruturais de nossa cidade e da
região metropolitana em que se
encontra. Em alguns casos, até se
agravam os problemas já existentes.
O país e o Rio de Janeiro mudaram
muito nesses quase 20 anos, mas
o planejamento urbano carioca
praticamente não foi adiante,
deixando à gestão urbana a tarefa
de definir o futuro da cidade.
Mesmo que não se adote aqui
uma posição de ojeriza ao mercado
imobiliário, seu aquecimento nesse
cenário, sem o contraponto de uma
efetividade da participação popular
no planejamento e na gestão urbanas,
é capaz de definir rumos voltados
mais ao lucro empresarial do que à
melhoria na qualidade de vida da
população. Enquanto áreas urbanas
com boa estrutura continuam
subaproveitadas, como o entorno
da Avenida Brasil e o próprio centro
da cidade, a produção imobiliária
e a própria Prefeitura e o Governo
do Estado investem maciçamente
na zona oeste, especialmente na
Barra da Tijuca, para onde converge
grande parte do projeto para as
Olimpíadas de 2016. Esse exemplo
é significativo, havendo um risco
enorme de grandes equipamentos,
frutos de investimentos públicos
vultosos, ficarem subaproveitados
após os Jogos Olímpicos, persistindo
áreas populosas carentes de lazer,
esporte e educação.
Em entrevista recente, o arquiteto
e urbanista Sérgio Magalhães traz
críticas extremamente consistentes
ao projeto olímpico e propõe uma
alternativa:
“O aproveitamento do porto
é mais barato. A área é central
e haverá a valorização de toda a
Região Metropolitana, porque o
sistema de transportes melhora. A
construção da Vila Olímpica também
vai estimular a habitação e novos
edifícios de serviços e escritórios no
Centro. O que Barcelona fez foi pegar
a área degradada e investir. A cidade
toda se beneficiou. Nós pegamos

a área que o setor imobiliário está
querendo (Barra) e, neste caso, os
investimentos ficarão só lá”.65
Em outro momento da mesma
entrevista, questiona o investimento
(estadual) no metrô para a Barra
da Tijuca, que atenderá mais ao
interesse das empreiteiras do que
da cidade.
Com efeito, a expansão
territorial para novas áreas da
Zona Oeste demanda uma logística
extremamente complexa de gestão
urbana (transporte, equipamentos
de saúde e ocupação, fiscalização
urbanística e ambiental constantes
etc.) a um custo muito elevado, não
só no investimento inicial, mas em
sua manutenção, em uma localidade
que dista 40 Km do centro da cidade.
Do ponto de vista do interesse
público primário é difícil legitimar
essa opção. Os urbanistas ensinam
a necessidade de se manter uma
escala demográfica adequada na
ocupação do solo, para garantirse a economicidade nos serviços
públicos.
Ou seja, o que assistimos no
projeto olímpico, como também em
várias outras ações governamentais,
parece depor contra a eficiência e
eficácia exigidas da Administração
Pública e requerem um olhar
especialmente atento dos órgãos de
controle e da sociedade civil.
Mas o que se quer aqui externar
com especial interesse é que questões
como essas poderiam estar sendo
debatidas mais intensamente em
meio a um processo de planejamento
urbano e durante a revisão do
Plano Diretor. Mesmo existindo um
projeto em tramitação na Câmara
Municipal, não se tem notícia de
uma verdadeira participação popular
e um debate vivo na sociedade sobre
as propostas. Enquanto isso, a
cidade avança, o que não significa
necessariamente dizer que melhora
ou que se desenvolve no sentido
técnico ou mesmo social que o
desenvolvimento urbano requer.

Jornal “O Globo”, publicado em 05/10/2009.
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Flordelis dos Santos

Fundadora do IFAM - Instituto Flordelis de Apoio ao Menor,
Flordelis dos Santos, 48 anos, quatro filhos biológicos e mais de 40
adotados, tem o sonho de montar um centro de reabilitação e socialização
para adolescentes usuários de drogas, com oficinas profissionalizantes.
Sua trajetória de salvar crianças das drogas e abusos físicos e sexuais
começou há muitos anos, na Favela do Jacarezinho, onde morava.
Fruto do reconhecimento do seu trabalho, sua história foi contada
no filme “Flordelis – Basta uma palavra para mudar”, de Marco Antônio
Ferraz e Anderson Corrêa, apresentado no Festival do Rio, ano passado.
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Onde a senhora nasceu?
Como foi sua infância?
Rio de Janeiro, favela do
Jacarezinho. Com muitas dificuldades,
como qualquer criança de baixa
renda.
Como surgiu o desejo de ajudar as
crianças carentes e os drogados? E de
que maneira a senhora fazia isso?
Surgiu vendo os meninos que
foram criados comigo, morrendo na
guerra do tráfico. Passei a sair toda
sexta-feira às 00:00 h pelos becos e
vielas das favelas, pelos bailes funk,
conversando com os meninos viciados
em drogas.
Seu modo de atuar no atendimento
aos carentes e drogados lhe trouxe
problemas? De que modo a senhora
superou os problemas e quais pessoas
a ajudaram?
No início sim, fui ameaçada
de morte por traficantes que não
entenderam que o meu intuito era
ajudá-los. Superei, encarando as
situações difíceis. Inicialmente, a
única ajuda foi do sociólogo Betinho
e de dois irmãos, Pedro Werneck e
Carlos Wernerck.

Como surgiu o Instituto Flordelis
de Apoio ao Menor? Ele já tinha o
formato que tem hoje?
Surgiu no ano de 2007, pelo fato de
eu ser muito procurada por crianças e
adolescentes envolvidos com drogas,
meninos e meninas que sofrem com
abusos sexuais.
De que maneira e onde o Instituto
atua?
Foi alugado um pequeno espaço,
dividido com salas, onde os menores
têm aulas de música, reforço escolar,
danças, artesanato, etc.
Quantas pessoas são atendidas
p e l o I FA M e d e q u e m o d o ?
Atualmente, quais são os parceiros
do Instituto?
Em média 400 menores. Os
parceiros são: a igreja, Comunidade
Evangélica Ministério Flordelis, o
Instituto da Criança e alguns artistas
que doaram suas imagens para o
projeto.
De que modo a senhora
imagina o futuro do IFAM e do
seu trabalho?
Eu desejo montar no Instituto

um centro de reabilitação e
socialização para adolescentes
usuários de drogas, com oficinas
profissionalizantes.
O que representa, atualmente,
em termos de responsabilidade,
o reconhecimento público do
trabalho desenvolvido pela
senhora?
Esse reconhecimento hoje, depois
de ter enfrentado preconceitos e
perseguições, me fez enxergar que
é possível continuar lutando na
recuperação de vidas. Vejo hoje
que, pela notoriedade, crianças e
adolescentes de várias partes, não só
do Rio, mas também fora, me vêem
como referência.
De que maneira o trabalho
social influi na sua vida?
Hoje eu não consigo viver sem
exercer o trabalho que sempre fiz,
isto é, salvar vidas.

O DVD do filme “Flordelis Basta uma palavra para mudar”,
estará a venda em fevereiro.
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Méier

D

écimo sétimo bairro carioca
com o maior Índice de
Desenvolvimento Humano
- IDH (0,931), o Méier é um
dos mais tradicionais bairros da Cidade
do Rio de Janeiro. Localizado na Zona
Norte, é um dos principais pólos
comerciais da cidade e um dos bairros
que mais vem se desenvolvendo.
Grandes condomínios e prédios de alto
padrão começaram a ser construídos,
principalmente após a implementação
da Linha Amarela, alavancando de vez
o comércio local.
No bairro foi inaugurado, em 1963, o
primeiro shopping do Brasil – Shopping
do Méier.

“

Um pouco da história
No início do século XIX, as terras do
atual bairro do Méier faziam parte da
fazenda de cana de açúcar denominada
Engenho Novo, de propriedade de José
Paulo da Mata Duque Estrada e Dulce
de Castro Azambuja. A filha do casal,
64
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Diferentes
meios de
locomoção
facilitam o
acesso dos
moradores
do Méier
a outras
regiões da
Cidade.

”

Jerônima Duque Estrada, casou-se com
o “guarda roupas do Paço”, Comendador
Miguel João Meyer, português de
origem alemã, com quem teve nove
filhos. O primogênito, Augusto Duque
Estrada Meyer, por se destacar como
acompanhante do Imperador D. Pedro
II, recebeu o título de “Camarista” e
terras que se estendiam da Estrada
Grande (atual Rua Dias da Cruz) até
a Serra dos Pretos Forros (no final da
atual Rua Camarista Méier). Conhecida
como “Meyer”, em homenagem ao
Camarista Meyer, a região cresceu de
forma precária, chegando a sofrer duas
epidemias de cólera. Mais tarde, os
moradores “aportuguesaram” a grafia
do nome do bairro, “Méier”.
Com a inauguração da Estrada
de Ferro Dom Pedro II, em março de
1858, os bairros da Zona Norte foram
definitivamente ocupados, ao longo da
linha férrea e no entorno das estações,
acelerando o progresso da região. Na
época, não havia estação no Méier,
apenas uma parada, conhecida como

O Méier de hoje
Educação e Saúde
O bairro do Méier dispõe de grande número de estabelecimentos de
ensino entre universidades, escolas particulares, estaduais e municipais,
em destaque o Colégio Imaculado Coração de Maria, fundado em 1914, na
antiga Rua Imperial, atual Aristides Caire. Há diversos cursos de idiomas,
informática, pré vestibulares, e de outros interesses.
Na saúde, o Méier conta com o Hospital Municipal Salgado Filho,
composto por bloco principal (subsolo e 7 andares) e dois anexos (um
com três e outro com dois andares). Há também o Posto de Atendimento
Municipal César Pernetta, localizado à Rua Ana Barbosa.

“Perna de Pau”, devido ao defeito físico do
responsável pela abertura da cancela, que
ligava os dois lados da via férrea, onde
hoje estão as ruas Medina e Coração de
Maria. Somente em 13 de maio de 1889,
a estação do Méier foi criada, em terrenos
doados pelos filhos do Camarista. A
partir daí, as terras foram loteadas e as
ruas pantanosas, saneadas.
Em 1895, uma linha de bondes
da Companhia de Carris de Vila
Isabel ligava o Méier à estação de
São Francisco Xavier, trazendo mais
desenvolvimento à região. O Distrito
do Méier foi oficialmente reconhecido
pelo Decreto nº 434, de 16 de junho de
1903, que criou o 2º Distrito da região.
O primeiro foi Engenho Novo.
Três grandes projetos ajudaram
a valorizar o bairro: a construção da
Basílica de Nossa Senhora das Dores,
única da Cidade em estilo mourisco,
projetada no início do século XX;
o prédio do Quartel do Corpo de
Bombeiros, em 1914; e o Jardim do
Méier, construído em 1919.

Cultura e Lazer
Alvo de reclamação dos moradores, as opções de lazer no Méier
deixam a desejar. Aos domingos e feriados, longos trechos da rua Dias
da Cruz são fechados ao tráfego e transformados em áreas de lazer, das
8 às 18 horas. Há ainda, o Sport Club Mackenzie, que conta com grande
número de associados, e a academia de dança tradicional “Centro Dança
Rio”, fundada em 1973, que teve entre suas alunas a atriz Adriana Esteves
e a apresentadora Fátima Bernardes.
Quatro cinemas já funcionaram no bairro: Imperator, Art Méier,
Bruni Méier e Paratodos. Inaugurado em 1954, o Imperator era, na
ocasião, a maior sala de cinema da América Latina, com 2.400 lugares.
Em 1991, foi transformado em casa de espetáculos e, em 1995, encerrou
suas atividades. Todos os demais cinemas também foram fechados ou
convertidos em igrejas protestantes.
O Méier sempre foi berço de personalidades de destaque na cultura
e história da Cidade e do País, dentre elas, os escritores Lima Barreto
e Arthur Azevedo, os jornalistas Millôr Fernandes e Dias da Cruz, os
médicos Lins de Vasconcelos e Arquias Cordeiro, o Ministro general
Dionísio Cerqueira (conhecido como Dignificador dos subúrbios cariocas)
e a sambista Araci de Almeida. Também tiveram origens no bairro os
atores Tony Ramos, Márcio Garcia, Taís Araújo e Samara Felippo.
Transporte
Diferentes meios de locomoção facilitam o acesso dos moradores do
Méier a outras regiões da Cidade. O bairro possui uma linha de integração
com a estação de metrô São Francisco Xavier; uma estação (Méier) da
Super Via Trens Urbanos; e dois terminais rodoviários: Terminal Américo
Ayres (ponto final/regulador de oito linhas e 16 itinerários) e o Terminal
Arquiteto Gelton Pacciello da Motta (ponto final/regulador de sete linhas
e 15 itinerários). Conta ainda com nove pontos de táxi regulamentados
pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Com área territorial aproximada de 248ha, o Méier vem enfrentando
sérios problemas no trânsito. O aumento de tráfego após a implementação
da Linha Amarela, somado ao obsoleto dimensionamento das vias de
acesso ao bairro, complica o trânsito na região, tornando-o, por vezes,
caótico. Quem vem do Centro enfrenta congestionamentos na Avenida
24 de Maio, e quem sai da Linha Amarela encontra trânsito lento em
ruas como Arquias Cordeiro, Borja Reis e Dias da Cruz, principalmente
no horário de rush.
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Flamengo

aior torcida do Brasil:
há flamenguista em
qualquer lugar do país.
No bairro do Flamengo,
que empresta nome ao Clube de
Futebol e Regatas, não poderia ser
diferente. Grande maioria dos cerca
de 60 mil moradores do Flamengo
também é flamenguista. No entanto,
a sede do Clube deixou de ocupar
o antigo número 66 da Praia do
Flamengo, berço de consagração
66
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e títulos do remo e do futebol
carioca.
Bairro de tradição, o Flamengo
abrigou a primeira casa de pedra
das Américas, construída por
colonizadores portugueses, em
1531. Na “Casa de Pedra” eram
depositados mantimentos dos grupos
de expedição liderados por Martim
Afonso de Souza. Mais tarde, a
casa tornou-se também moradia
do primeiro juiz do Rio de Janeiro,

Revista TCMRJ

Pedro Martins Namorado, nomeado
por Estácio de Sá em 1565 – a Praia
do Flamengo, à época, era conhecida
por Praia do Namorado, sobrenome
do então juiz.
De 1606 a 1620, a casa pertenceu
ao sapateiro Sebastião Gonçalves;
a Praia do Namorado passou a ser
conhecida por Praia do Sapateiro.
Somente no início do século XX,
quando as casa de famílias tradicionais
já povoavam o bairro, a Praia do

Aterro do Flamengo, com Enseada de Botafogo e Pão de Açúcar

Flamengo recebeu o atual nome (como
é internacionalmente conhecida).
Antes passagem para sítios rurais,
o Flamengo cresceu a partir das
construções que excediam os limites
das ruas do Catete e Senador Vergueiro.
Em meados do século XIX, o bairro
do Flamengo acolhia diplomatas,
capitalistas, e ricos estrangeiros.
Instalaram-se, então, em 1868, as
primeiras linhas de trem e bondes
elétricos para atender à demanda

de locomoção da nata da sociedade
carioca, que necessitava de transporte
para os bairros do centro da Cidade.
Em 1960, a cidade do Rio de
Janeiro deixou de ser Distrito Federal
e se tornou Estado da Federação,
então Estado da Guanabara, nome da
baía onde se localizam a Enseada de
Botafogo e a Praia do Flamengo. No
ano seguinte, o governador eleito,
Carlos de Lacerda, realizou a mais
extensa e grandiosa obra paisagística

do município, a construção da área
de lazer “Parque Brigadeiro Eduardo
Gomes”, conhecida por “Aterro do
Flamengo”.
Idealizado por Maria Carlota
Macedo, o Aterro do Flamengo, que se
estende do Aeroporto Santos Dumont
até o Morro da Viúva, em Botafogo,
ainda hoje recebe crianças, famílias
e desportistas em geral. Dentre os
principais pontos de entretenimento
da Cidade, o Parque do Flamengo reúne
área para caminhada, ciclovia, pista de
aeromodelismo, tanque de modelismo
naval, campos de futebol e basquete,
quadras de tênis, restaurantes, o
Museu de Arte Moderna, o Museu
Carmen Miranda, o Monumento a
Estácio de Sá, a Marina da Glória,
o Monumento aos Pracinhas, e um
grande playground. Burle Marx assina
o projeto dos jardins do Aterro.
Em janeiro de 2006, o Parque do
Flamengo inaugurou o “Deck Maria
Costallat Macedo Soares”, obra de
cobertura do canal do Rio Carioca.
Aprovado pela Prefeitura e executado
pela Fundação Rio Águas, o Deck
possui 284 metros de extensão,
em madeira quimicamente tratada,
imune a cupins e ao apodrecimento.
Hoje espaço de lazer utilizado para
piqueniques, ginástica e banhos de
sol, o Deck é continuação do projeto
da Vereadora Leila do Flamengo
(1990), que defendia a construção da
Galeria de Cintura de águas pluviais
para despoluição do Rio Carioca.
Antes, o Rio Carioca desembocava
nas areias da Praia do Flamengo,
formando quatro línguas negras.
No entanto, a praia do Flamengo
ainda hoje está imprópria para
banho. Talvez por isso não sejam
vistos com tanta frequência os
flamingos que inspiraram o nome
do bairro. Há outras versões que
pretenderam explicar a origem do
nome do Flamengo; mas preferimos
esta, mais condizente com o espírito
e a paisagem que o tornaram cartão
postal da Cidade Maravilhosa, abrigo
da maior torcida do Brasil.
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Teatro Municipal: espetáculo

Ú

nica instituição cultural do
Brasil a manter Coro, Orquestra
Sinfônica e Companhia de Balé
próprios, o Teatro Municipal
do Rio de Janeiro comemorou cem anos
de atividades em 2009. Para festejar em
presença de grande público, a bailarina
Ana Botafogo e integrantes do corpo
artístico do Teatro se apresentaram em
palco construído na Praça da Cinelândia,
diante de convidados e cidadãos que
“disputaram” espaço. Do programa,
também constaram as apresentações do
tenor argentino Marcelo Alvarez e da
soprano coreana Sumi Jo.
Inaugurado em 14 de julho de 1909
com discurso do poeta Olavo Bilac,
o Teatro Municipal logo se tornou o
principal palco da intensa atividade lírica
e teatral da então capital da República. Em
decorrência da combinação das ideias do
engenheiro Francisco de Oliveira Passos
e do arquiteto francês Albert Guilbert,
vencedores do concurso promovido por
Pereira Passos, prefeito à época, o projeto
arquitetônico do Teatro Municipal guarda
características do Ópera de Paris.
Antes palco importador das academias
francesas e italianas, o Teatro Municipal
passou a contar com Orquestra, Coro e
Corpo de Balé próprios, a partir da década
de 30. Já em 1927, sob coordenação
da bailarina Maria Olenewa, a criação

da primeira escola brasileira de dança
revolucionou a história do Teatro
Municipal. Pouco depois, em maio de
1931, criaram-se a Orquestra Sinfônica e
o Coro de Cantores do Teatro, completo e
sob a regência do maestro Santiago Guerra
somente em 1933.
Ao longo dos cem anos do Teatro, à
frente da Orquestra Sinfônica sucederamse as regências dos maestros Francisco
Braga (primeiro titular), Henrique Spedini
(por mais de 25 anos), Mario Tavares,
Silvio Barbato e Maurílio dos Santos
Costa, atual maestro regente. Na direção do
Corpo de Balé – hoje com 100 bailarinos –
destacaram-se Eugenia Feodorova, Tatiana
Leskova, George Garcia, Dalal Achar,
Gustavo Mollajoli e Sérgio Marshall, desde
2006 no comando do Corpo.
Atualmente, o Coro do Teatro Municipal
é composto por 91 coristas, dos quais
25 sopranos, 11 mezzos, 8 contraltos,
26 tenores, 13 barítonos e 8 baixos. A
Orquestra Sinfônica possui quadro fixo de
116 instrumentistas, mas contrata músicos
extras quando os repertórios exigem.
Hoje, subordinada à Secretaria de
Estado de Cultura do Governo do Rio de
Janeiro e presidida por Carla Camurati, a
Fundação Teatro Municipal proporciona
entrada gratuita, em ensaios abertos e
espetáculos, às crianças e adolescentes de
escolas públicas municipais e estaduais.

Obra de grandes artistas
No início da obra do Teatro Municipal, renomados pintores e escultores brasileiros e artesãos
europeus da época foram convidados a decorar o prédio. Rodolpho Bernardelli, por exemplo, assina
as esculturas que representam “Poesia e Música”, “Dança e Canto”, e “Tragédia e Comédia”, expostas
na fachada. Os bustos de Carlos Gomes, João Caetano, Arthur Azevedo, Francisco Pereira Passos,
e Francisco de Souza Aguiar também são de autoria de Rodolpho. Os preciosos vitrais criados por
Fuerstrein e Fugei, a abóboda pintada por Eliseu Visconti (de 1913 a 1916), os tetos de autoria de
Henrique Bernardelli (1908), e os painéis com cenas de danças de diversos paises deixam admirados
todos que por ali passam. Escadas de granito e de ônix, colunas de mármore belga, portas e estátuas
em bronze, e cúpulas revestidas de cobre embelezam e tornam suntuoso o interior da principal casa
de espetáculos do Brasil. E mais: a águia de cobre dourado com 2,80m de comprimento e seis
metros de envergadura, localizada na esfera central, e o grande lustre de 118 lâmpadas em bronze
dourado com mangas e pingentes de cristal nos remontam à arquitetura eclética e imponente do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há 100 anos espetacular.
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na efetivação dos direitos fundamentais
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Técnico de controle externo do TCE/RJ
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Caldeira de Alvarenga Edição 2009

P

RESUMO

ara discorrer sobre a
importância social dos
Tribunais de Contas na
efetivação dos direitos
fundamentais, este trabalho
encontra-se dividido em dois
capítulos. O primeiro aborda a
evolução do Estado moderno e
procura mostrar como a sua transição
de liberal a social modificou a
forma como determinadas garantias
são ofertadas aos cidadãos. A
Constituição Republicana de 1988
foi promulgada sob as influências
desse novo ambiente e, já em seu
preâmbulo estabeleceu as diretrizes
de um estado social enunciando
grande quantidade de direitos
cuja efetivação dependeria de
prestações positivas a cargo do
poder público, a ser fiscalizada pelos
70
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órgãos de controle institucional
que amadureceram e tiveram suas
atribuições ampliadas.
No segundo capítulo, após a
constatação de que grande parte
da sociedade continua desatendida
em suas necessidades mais
essenciais, evidenciamos que a
Administração Pública moderna
revelou seu compromisso com o
reconhecimento e a declaração
de direitos e que o desafio que se
descortina para a pós-modernidade
é o de efetivá-los para todos,
deslocando a preocupação da
gestão com processos para os
resultados da ação administrativa.
Com o intuito de se transformar em
protagonistas dessa transição os
Tribunais de Contas deverão adotar
postura diferenciada com vistas a

Revista TCMRJ

robustecer e potencializar os efeitos
do seu trabalho, implementando
algumas iniciativas que envolvem
uma melhor articulação com outros
órgãos do Estado, buscando aliados,
especialmente na sociedade civil,
fortalecendo o controle social e a
transparência na administração
pública.
As Escolas de Contas e Gestão
subsidiariam ativamente este
processo oferecendo qualificação
aos membros da sociedade
interessados em contribuir para
a gestão de suas demandas, cujo
atendimento poderá ser mais bem
avaliado na medida em que seja
conferido um contorno jurídico ao
princípio da eficiência.

Introdução

O

s direitos inerentes à pessoa
humana acompanharam
a modernização do
Estado tendo enfrentado
um período inicial de baixa
normatividade até ingressarem
em fase auspiciosa marcada pelo
movimento constitucionalista, ocasião
em que passaram a ser positivados
ganhando efetividade normativa.
A Constituição Brasileira de 1988
pode ser compreendida como o
amadurecimento do árido processo

de edificação dos direitos, tendo
contemplado garantias sociais de
acesso à educação, segurança e saúde,
dentre outras. Entretanto, em que pese
à ampliação dos direitos e garantias
sociais cujo atendimento exige
prestações positivas a cargo do Estado,
limitações das mais diversas naturezas
impedem-no de cumprir todas as
obrigações que lhe foram imputadas.
Ou seja, a despeito de estarem
positivados constitucionalmente, os
direitos fundamentais têm natureza

prestacional e a sua efetivação depende
de iniciativas governamentais que
até então não têm obtido resultado
satisfatório, permanecendo a sociedade
desamparada em suas pretensões
frente às obrigações que o Estado não
consegue cumprir. Oferecer sugestões
para que os Tribunais de Contas
tenham atuação determinante na
efetivação desses direitos é o objetivo
deste trabalho onde discorreremos
sobre potencialidades a serem
desenvolvidas.

1 – Direitos humanos, direitos fundamentais e controle
1.1 – A evolução dos direitos
humanos e do Estado
O conceito de direitos humanos
deve reconhecer a dimensão histórica
decorrente das transformações sociais,
políticas e econômicas próprias da
condição humana. Não conseguiríamos
apreender-lhes o significado sem
relacioná-los à evolução do Estado,
pois não surgiram como uma revelação
ou uma descoberta repentina, mas
foram edificados ao longo dos anos,
frutos não apenas de pesquisas
acadêmicas, mas, sobretudo, das
lutas contra o poder conforme lição
de Noberto Bobbio (1992)1. Direitos
Humanos, portanto, segundo Antunes
(2005) são aqueles por meio dos quais
se busca a proteção da pessoa humana
tanto em seu aspecto individual,
quanto social, sem reconhecimento

de fronteiras políticas decorrentes de
conquistas históricas e independentes
de positivação em ordem específica.
Já os direitos fundamentais apenas
emergem para a humanidade quando
positivados por um ordenamento
jurídico específico, garantidos em
normas constitucionais conforme
lecionam Ingo Sarlet (2005) 2 e
Canotilho (1998)3.
O modelo de Estado que inaugura
a modernidade tem uma concepção
liberal originada a partir de um
movimento intelectual fundamentado
no argumento de que a razão deveria
orientar o comportamento humano,
alicerçando a conduta individual,
social e política sob todos os aspectos.
Este movimento resultou na Revolução
Francesa, ocasião a partir da qual
se passou a valorizar os direitos
individuais tais como liberdade e

segurança, como Rousseau (2009)4 e
Montesquieu5 (apud Weffort, 1991).
Esse Estado incipiente deveria ser
concebido como o responsável pela
garantia dos direitos de primeira
geração mantendo a ordem pública e
protegendo o homem especialmente
da atuação do próprio Estado.
No entanto, as novas formas de
produção e organização do trabalho
decorrentes das inovações introduzidas
pela Revolução Industrial acirraram
as desigualdades e Karl Marx foi o
primeiro pensador a atribuir ao Estado
a responsabilidade de envolver-se com
questões sociais, já que sua atuação
condicionaria o estabelecimento de
harmonia entre diversos fatores como
condições de trabalho, saneamento,
moradia, alimentação, educação,
saúde entre outros. Ainda que a
classe burguesa tenha construído um

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todas.
2
“[...] o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos guardaria relação com os documentos de direito internacional,
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada
ordem constitucional, e que, portanto aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco
caráter supranacional.”
3
“As expressões direitos do homem e direitos fundamentais são freqüentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e significado
poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos; direitos
fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem
arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intertemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos
objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.”
4
(...) logo que os homens começaram a se apreciar mutuamente, e que a idéia de consideração se formou em seu espírito, cada um pretendeu ter
direito a ela, e não foi mais possível faltar com ela impunemente a ninguém. Daí surgiram os primeiros deveres de civilidade.”
5
Para este pensador as leis submetem e revelam a racionalidade de um governo e a melhor maneira de regular as relações entre os indivíduos
seria por meio de leis que submetessem a todos
1
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ambiente particularmente favorável
para a defesa dos seus interesses,
as carências sociais visivelmente
presentes e a desigualdade emergente
consequência de uma promessa que
o liberalismo não pôde cumprir,
o Estado passou a receber críticas
também da Igreja 6 mostrando que
o modelo concebido, difundido e
aplicado em estrita consonância com
o liberalismo e com a economia de
mercado não assegurava a dignidade
que a vida humana exigia.
As Constituições Mexicana (1917)
e Alemã (Weimar 1919) inauguraram
um novo modelo de orientação,
ainda que programática, imputando
ao Estado novas responsabilidades já
vinculadas aos direitos de segunda
geração inerentes a educação,
previdência social, melhores condições
de trabalho, saúde, entre outros,
exigindo intervenções estatais por
meio das quais se pretendia contribuir
para a eliminação das novas formas
de exclusão. As consequências da
crise econômica de 1929 constituem
o marco histórico que vai exigir a
consolidação de um Estado atuante
e interventor a ser edificado sob a
orientação Keynesiana7 com vistas a
garantir aos cidadãos a efetividade dos
direitos humanos fundamentais e, em
especial, dos direitos sociais.
Com essa evolução surgirá,
conforme citação de Bobbio (2005) “o
Estado do Bem-estar (Welfare state),
que pode ser definido, à primeira
análise, como o que garante ”tipos
mínimos de renda, alimentação,
saúde, habitação e educação,
assegurando a todo o cidadão, não
como caridade, mas como direito
Político (H.L.Wilensky, 1995)”.” Nossa

Constituição Republicana de 1988 foi
promulgada sob forte influência dessa
concepção assistencial.
1.2 – Democracia e direitos no
preâmbulo da Constituição
O preâmbulo de uma constituição,
invariavelmente, estabelece
proclamação preliminar da lei maior,
sintetizando a razão e o fim precípuo de
sua decretação encerrando a ideologia
e o sentido que estiveram no centro do
poder constituinte inaugural. Em nosso
caso, ao estabelecer imperativo de que
o Brasil seja um Estado Democrático
de Direito, o legislador definiu uma
diretriz a ser perseguida e ratificada
na ordenação estrutural do texto
constitucional subsequente, onde as
promessas e os compromissos seriam
contextualizados com maior precisão
e aprofundamento. A doutrina mais
autorizada assinala que o destaque
preambular somente se efetiva por
meio da participação popular nas
decisões político-administrativas em
busca da governança, introduzindo-se
a percepção de que as organizações
humanas podem construir um
consenso cidadão em busca do bem
comum, conforme Valle (2008). A
pertinência desta participação e a
adequação de suas intervenções estão
intimamente vinculadas à qualidade
das informações processadas pela
sociedade a quem compete à atribuição
principal de definir prioridades a
serem perseguidas pelos gestores tendo
em vista a redução das desigualdades e
a realização do sonho democrático na
busca de um mundo possível que exige
a edificação de alguns pressupostos,
cabendo especial destaque aos direitos

albergados por diretriz constitucional.
Entretanto, deficiências próprias
da gestão precisam ser superadas
incumbindo às Cortes de Contas de
buscarem alternativas que contribuam
para este processo de transformação.
1.3 – O controle e os
Tribunais de Contas
Etimologicamente, já que há
divergências sobre a expressão
“controle”, daremos credibilidade
à explicação atribuída a Massimo
Severo Giannini (1970) 8 , que é
parcialmente compartilhada por
Evandro Martins Guerra (2003),
resumindo-se na possibilidade de
avaliação da conduta gerencial com
a finalidade de garantir atuação
adequada aos modelos desejados.
Mello Junior (2001) assevera que a
palavra controle possui múltiplos
significados tais como: dominação,
direção, limitação, vigilância ou
fiscalização, verificação e registro,
mas revela com rigor que a sua
necessidade está intimamente
vinculada a importância dos interesses
a salvaguardar, enumerando: a
eficiência governamental,
preservação dos direitos individuais
e bem estar social. A consolidação
do Estado de Direito pressupõe
a existência de instituições e
mecanismos hábeis para garantir a
submissão à lei, pois, não sem razão,
de modo célebre no século XVIII,
Montesquieu (apud Weffort, 1991)
já afirmava: “temos a experiência
eterna de que todo homem que tem
em mãos o poder é sempre levado a
abusar dele, e assim irá seguindo, até
que encontre algum limite”. Então, a

6
Sob a liderança do Papa Leão XIII, a Igreja Católica percebera os riscos que poderiam decorrer da opressão a que os trabalhadores eram submetidos
nas indústrias, e, embora ideologicamente alinhada aos princípios liberais, propunha a adoção de medidas que visassem a minimizar os riscos
de conflito social sugerindo um nivelamento entre as classes do capital e do trabalho. Com a publicação em 1891 da Encíclica Rerum Novarum
(Das Coisas Novas) de cunho eminentemente social, a igreja alertou os governantes sobre os riscos decorrentes da desigualdade recomendando a
adoção de iniciativas que buscassem a justiça na vida industrial e sócio econômica, com melhor distribuição de riqueza, caridade dos empregadores
para com os empregados e a intervenção do Estado na economia em favor dos necessitados.
7
Conjunto de idéias que propunham a intervenção estatal na economia com o objetivo de garantir o pleno emprego estabelecendo uma relação
de paralelismo entre o crescimento da demanda e a capacidade produtiva da economia.
8
O termo é do Latim fiscal medieval (contra rotulum – em Francês Contre-rôle – Contrôle), no qual indica o exemplar do catálogo (dos contribuintes,
dos censos, dos foros anuais) com base em que se verifica a operação do exator. Porém ingressa rapidamente na linguagem jurídica geral e ultrapassa,
para assumir significados totalmente diversos, como, por exemplo, o de predomínio (controle da situação), o de domínio (controle dos mares),
que por vezes refletem para a ordem jurídico-conceitual. Tem significado preciso, porém, apenas em Direito Administrativo (controle-direção e
controle-verificação), que em outros setores do Direito tendem a confundir-se.
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finalidade do controle é assegurar que
a Administração atue em consonância
com os princípios que lhe são
impostos pelo ordenamento jurídico.
Por estas razões, em 1890, Ruy
Barbosa9 apresentou justificativa para
a criação de um Tribunal de Contas,
efetivando-se em 07/11/1890, através
do Decreto nº 966-A. Desde então o
Tribunal de Contas da União esteve
presente em todas as constituições,

m e r e c e n d o o a l a rg a m e n t o o u
a constrição de suas atividades,
conforme o momento político em
que se encontrava o país. A Magna
Carta de 1988, até hoje em vigência,
consignou ao Tribunal de Contas o
alargamento em sua missão, passando
com o referido texto a não mais
exercer controle contábil, financeiro
e orçamentário exclusivamente sob
a ótica da legalidade, conferindo-

lhe competência para fiscalizar
aspectos operacionais e patrimoniais,
inclusive no tocante à legitimidade
e à economicidade das despesas
realizadas10. A Corte de Contas, no
sistema de freios e contrapesos passou
a ser considerada uma ferramenta
técnica indispensável e altamente
qualificada colocada à disposição do
Congresso Nacional, como também de
toda a sociedade brasileira.

2. Efetivação dos direitos fundamentais e os Tribunais de Contas
2.1 – O leque de possibilidades
Em que pesem todos os direitos
constitucionalmente consagrados,
especialmente nos artigos 5 a 17,
e a ampliação das competências
conferidas aos Tribunais de Contas
arrolados no artigo 71, todos da Carta
de 1988, o despretensioso olhar sobre
a realidade não consegue ignorar
a existência de um abismo entre
aquilo que as intenções proclamam
e o que as ações foram capazes de
fazer. Segundo o Atlas da Exclusão
Social11, 25% da população Brasileira
(aproximadamente 47 milhões de
indivíduos) 12 não têm acesso à
saúde, educação, trabalho, moradia,
saneamento e, sobretudo, perspectivas.
Digressões e teorias não conseguem
esconder os números, se no passado
lacunas impediram uma atuação
determinante com vistas à efetivação
dos direitos, o presente revela um
contexto de amplas possibilidades e
se é no futuro onde vamos passar o
resto de nossas vidas, o sucesso do
por vir dependerá exclusivamente das

escolhas a serem feitas agora. Por estas
razões as organizações responsáveis
pelo controle institucional não
devem negligenciar frente às suas
responsabilidades, tampouco olvidar
o altruísmo que sempre motivou a
atuação de seu patrono, permitindose esquadrinhar no contexto atual
alternativas capazes de conferir maior
efetividade a sua atuação, porque a
garantia dos direitos fundamentais
está diretamente atrelada a uma
melhoria na gestão pública. Sob este
aspecto ainda há muito por fazer e
os Tribunais de Contas têm grandes
possibilidades de se transformarem
em protagonistas de um processo de
mudanças que pode começar por meio
da adoção de iniciativas como a busca
de aliados, fortalecimento do controle
social, melhoria da transparência
e, quiçá, a procura por uma melhor
articulação com outras instituições
congêneres que podem produzir
resultados bastante promissores se
a juridicização 13 do princípio da
eficiência for levado a efeito.

2.2 – Buscando aliados
A Transparência Internacional é
uma organização não governamental
fundada em 1993 e sediada na
Alemanha, reconhecida atualmente
como a mais respeitada ONG envolvida
com pesquisas envolvendo os níveis
de corrupção em diversos países
do mundo tomando por referência
a percepção experimentada por
empresários, universitários e analistas
sobre a atuação dos agentes públicos
e políticos. A avaliação é efetuada
anualmente por meio da concessão
de pontos variando entre zero (país
altamente corrupto) e dez (país livre
de corrupção). De acordo com os dados
extraídos em 11/07/09 do site <http://
www.transparency.org/global> a
situação brasileira é lamentável, não
só por que o país se encontra na 80ª
posição, mas porque nossa nota vem
caindo seguidamente ano após ano.
Em oposição, nos limites superiores
da tabela, com índices baixíssimos de
corrupção encontramos a Dinamarca
e a Holanda, que possuem 100

... corpo de magistratura intermediária à administração e à Legislatura que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e
julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de
converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. (...) convém levantar, entre o Poder que autoriza periodicamente a despesa e o Poder
que periodicamente a executa, um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando com a Legislatura, e intervindo na
Administração, seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração de infrações orçamentárias por um
veto oportuno aos atos do executivo, que direta ou indireta, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de finanças.
10
(Seção IX, do Capítulo I, do Título IV, que trata da organização dos Poderes, fixando suas competências, atribuições e composição).
11
Resultado de investigações efetuadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Consultado em 19/07/09 no site www.universia.com.br/materia.jsp/id..
12
Ainda que a metodologia gere controvérsias os números são bastante elevados em qualquer situação.
13
No sentido de conferir-lhe um contorno jurídico conforme sugere Jessé Pereira Torres Junior in Gestão dos Contratos Administrativos a figura
do gestor contratual. Boletim de Direito Municipal, Março de 2007, São Paulo.
9
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auditores por 100.000 habitantes.
Stephen Kanitz14 indica que o Brasil
tem somente oito auditores por
100.000 habitantes, 12.800 auditores
no total. Se quisermos os mesmos
níveis de lisura da Dinamarca e
da Holanda precisaremos formar e
treinar 160.000 auditores. No entanto,
a possibilidade de melhorarmos
esta relação é pequena em razão das
limitações orçamentárias de acordo
com a regra arrolada nos artigos 21, 22
e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Logo, os órgãos responsáveis
pelo controle deverão buscar outras
alternativas, identificando parceiros
e construindo alianças com outras
instituições tendo em vista a
potencialização dos efeitos do seu
trabalho.

“

Empreender
esforços para
melhorar a
transparência da
administração
pública pode ser
uma excelente
alternativa na
busca por uma
sociedade menos
desigual.

2.3 – A sociedade como parceira
A democracia participativa
inaugurada a partir da promulgação
da Constituição Republicana de 1988
instituiu diversos mecanismos de
participação popular na gestão pública,
incitando o exercício da cidadania
como recurso de controle social por
meio de conselhos deliberativos e
audiências públicas, entre outros,
criando institutos destinados ao
estabelecimento de uma aproximação
entre governantes e governados na
tentativa de reduzir o abismo entre
o que a sociedade deseja e o que a
Administração Pública consegue fazer.
As iniciativas, porém não lograram o
êxito que delas se esperava, pois, como
salientou Dowbor (1995) “o Brasil é
um país sem cultura participativa e a
transformação do nível de consciência
é lenta.” Além disso, conforme lição
de Gesta Leal (2006), a Administração
Pública sempre gerenciou o cotidiano
das demandas sociais valendo-se do
pressuposto de que possui autoridade
e conhecimento absoluto sobre todas,
elas elegendo-se a autoridade estatal
como a única capaz de demarcar

”

e executar prioridades e políticas
públicas, até porque a sociedade
tem dificuldade para perceber que
a gestão de suas demandas também
é um compromisso seu. Entretanto,
diante de uma concepção decorrente
de nova crise econômica onde o Estado
volta a assumir postura relevante
como entidade responsável pelas
intervenções de natureza econômica
e regulatórias necessárias na busca
do desenvolvimento e do equilíbrio
das relações nas sociedades modernas,
marcadas por demandas cada vez
mais emergenciais e complexas,
os organismos responsáveis pelo
controle institucional desprovidos do
auxílio de uma sociedade articulada e
participativa terão imensa dificuldade
em empreender a árdua tarefa de
concorrer para a efetivação de direitos
fundamentais em nosso país.
Por estas razões algumas ações
importantes demandam iniciativas
emergenciais com vistas a fortalecer
a cidadania e o controle social que

dela decorre. Além disso, empreender
esforços para melhorar a transparência
da administração pública pode ser
uma excelente alternativa na busca por
uma sociedade menos desigual.
2.4 – Transparência
Transparência, visibilidade e
accountability15, mais do que palavras
da moda nos textos sobre gestão pública,
são fundamentos imprescindíveis
para a consolidação da democracia
participativa. Se o constituinte
inaugural foi parcimonioso exigindo
a publicidade dos atos (Art.37 da
CF), a legislação infraconstitucional
vem dando crescente importância a
exposição das iniciativas públicas. Já
fora assim com a LRF ao determinar
em seu art. 48, a divulgação dos
Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária, Relatórios de Gestão
Fiscal e suas versões simplificadas
em meios eletrônicos. Mas a grande
inovação foi incorporada pela Lei
Complementar nº 131/09, que
passou a exigir a divulgação em
meios eletrônicos de diversas outras
informações relacionadas às despesas
tais como: o número do correspondente
processo, o bem fornecido ou ao serviço
prestado, a pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento e, quando
for o caso, o procedimento licitatório
realizado. A iniciativa de ratificar essa
obrigação por meio de lei decorreu
da percepção experimentada pelo
legislador de que, em geral, os gestores
e agentes políticos mantêm um grande
apego ao sigilo, traduzindo-se em uma
incomensurável dificuldade em lidar
com a transparência. Ou seja, a despeito
da lacuna aberta pelo art.64 da LRF
que admitia a hipótese dos municípios
solicitarem apoio financeiro a União
para atenderem ao mandamento do
art. 48 postergando seu cumprimento,
a exigência da divulgação de dados por
meios eletrônicos que já existia na lei
original foi exaltada com a entrada em

Stephen Kanitz, referindo-se a informação obtida no World Economic Fórum, consultado em 17/07/2009 no site http://www.kanitz.com.br//
veja/corrupção.asp
A gênese do conceito foi adequadamente abordada por João Bosco Lodi na obra: A história da Administração, Pioneira, São Paulo. 1977.

14

15

74

janeiro 2010 - n. 43

Revista TCMRJ

vigor da Lei Complementar nº 131/09.
Combinando as expressões “em tempo
real”, “em meios eletrônicos de acesso
ao público” e “disponibilizarão a
qualquer pessoa física ou jurídica
o acesso a informações” previstas
na norma, podemos presumir
que os entes públicos deverão
disponibilizar em seus respectivos
sites, permanentemente, informações
atualizadas sobre os Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária,
os Relatórios de Gestão Fiscal,
suas versões resumidas, licitações,
contratos em execução com a adequada
identificação dos contratados e dos
pagamentos realizados, entre outras
informações relevantes e necessárias
ao acompanhamento da administração
pública. Assim é válida e atual a lição
de Limberguer (2006) para quem
“O direito Moderno se aproxima
dos valores, em especial da ética do
direito. De longo tempo os princípios
estão no direito, a novidade é sua
normatividade.”
Nesse compasso, a primeira
iniciativa importante para afirmar uma
parceria com a sociedade consistirá em
examinar detidamente os endereços
eletrônicos de todos os municípios sob
a jurisdição dos Tribunais de Contas,
estabelecendo uma certificação quanto
ao cumprimento do mandamento
legal. A importância dessa iniciativa
pode ser visualizada a partir da
observação de Limberguer (2006) que,
ao discorrer sobre a experiência do
direito comparado afirma: “... os países
com informação mais transparente
são os que apresentam os menores
índices de corrupção”, e citando
a Finlândia, que se encontra nas
primeiras posições com baixos índices
de corrupção, a autora informa que
naquele país “Até mesmo os dados
fiscais não são considerados privados;
mas de interesse público.” Ora, se
os Tribunais de Contas utilizarem a
sua força coercitiva para obrigar os
municípios a utilizarem as poderosas
ferramentas da “telemática” 16 para
16

conferir visibilidade às suas iniciativas
estarão estabelecendo enorme
contribuição para o aperfeiçoamento
da democracia, fomentando recursos
de controle tão necessários à
prevenção da pilhagem dos cofres
públicos, resultando em um excedente
orçamentário que poderá ser investido
em outras intervenções vinculadas aos
direitos fundamentais.
A preocupação que ora
exteriorizamos decorre de uma razão
muito simples. Nos dias 15/07/2009 e
21/07/2009 efetuamos pesquisas nos
sites dos noventa e dois municípios
do Estado do Rio de Janeiro, com
o intuito de elaborar um trabalho
apresentado à Controladoria Geral
da União, sendo válido registrar as
seguintes conclusões: a) nessas datas
os sites de 14 municípios estavam
inacessíveis, logo, 15% dos municípios
do Estado do Rio de Janeiro não
puderam ser pesquisados. Utilizando
uma estimativa populacional efetuada
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em julho de
2006 e somando a população de todas
as cidades cujos sites encontravam-se
inacessíveis, durante o período da
pesquisa, chega-se ao total estimado
de 1.156.721 habitantes que, mesmo se
desejassem, não poderiam visualizar
pela internet os dados sobre a
administração de suas cidades no
endereço eletrônico da Prefeitura; b)
das setenta e oito cidades restantes,
somente 24% divulgava informações
sobre as licitações em andamento,
19% veiculava dados atualizados
sobre as contas municipais, e
apenas 13% informava sobre os
contratos em execução, donde se pode
concluir que, apesar de constituir
princípio constitucional normatizado
por legislação infraconstitucional,
transparência e visibilidade
são pressupostos pendentes de
implementação.
Como se já não bastasse, cumpre
ainda consignar que a transparência
deve ser compreendida como via

de mão dupla já que somente
produzirá resultados efetivos se a
sociedade estiver disposta a oferecer
sua contribuição acompanhando a
administração de suas demandas.
Portanto, outras iniciativas deverão ser
adotadas com especial destaque para a
incrementação da cidadania eletrônica
e qualificação social que poderão ser
efetuadas pelas Escolas de Gestão
(ECG`s), instrumentos já existentes em
muitos Tribunais de Contas.
2.5 – Cidadania eletrônica
Segundo Limberguer (2006)
“cibercidadania” foi o termo cunhado
por Pérez Luño para destacar o valor
de demonstrar aos indivíduos a
importância de se beneficiarem da
democratização da administração
buscando informações nos sites
oficiais para exercitar a cidadania
eletrônica com vistas a construir
uma sociedade mais justa e solidária.
Entretanto, este poderá constituir um
desafio de difícil superação uma vez
que os baixos níveis de engajamento
abordados no tópico 2.3 deste trabalho
e, diante de aproximadamente três
bilhões de endereços acessíveis na
rede, é provável que boa parte da
sociedade tenha pouco interesse
em buscar informações nos sites
governamentais. Ademais, o problema
se agrava quando ao contexto desolador
agregamos os dados sobre a exclusão
digital e reconhecemos que grande
parte dos indivíduos ainda não tem
acesso aos recursos tecnológicos que
tanto poderiam contribuir para a
fiscalização da administração pública.
Parte desse problema poderá ser
mitigado à medida que as Escolas
de Contas abandonem a postura
endógena de qualificar somente
servidores públicos e passarem a abrir
suas portas para todos aqueles que
demonstrarem algum interesse com o
acompanhamento da gestão pública.
Palestras, seminários e workshops
em escolas e universidades, como

União de tecnologias de informação e comunicação eletrônicas e digitais convergentes (Chaim et all, 2004)
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o Primeiro Encontro de Controle
Social do Rio de Janeiro ocorrido
na segunda quinzena de junho de
2009, poderão produzir enorme
efeito multiplicador além de oferecer
instrumentos para que os jovens se
conscientizem da importante tarefa
de se tornarem os protagonistas do
processo decisório, estabelecendo uma
melhor aproximação com os gestores e
com a classe política responsável pelas
escolhas governamentais.
Exemplo interessante desse
protagonismo pode ser observado quando
são avaliados os resultados obtidos a
partir da criação dos observatórios sociais
onde os representantes da sociedade se
reúnem com o objetivo de fiscalizar a
administração de suas cidades, tendo
sido alcançados resultados bastante
expressivos em cidades da Região Sul
como Maringá17 e Itajaí18.
2.6 – Observatórios sociais e
a qualificação dos interlocutores
Os observatórios sociais são
instituições independentes (ONG’s)
sem qualquer vinculação com as
autoridades municipais, constituídos
por membros voluntários da sociedade
civil que se ocupam, entre outras
coisas, das tarefas de acompanhar os
gastos e fiscalizar as contas públicas.
Embora sua instituição não decorra de
uma prescrição legal, a recente criação
de observatórios sociais em quatro
cidades do Estado do Rio de Janeiro
fortalece a percepção de que a sociedade
demonstra empenho crescente em
participar da administração de suas
cidades. Uma delas é Niterói, onde
chama atenção o fato de que o ingresso
na ONG requer do voluntário apenas a
necessidade de ser morador da cidade
e não estar filiado a nenhum partido
político nem ter cargo comissionado na
Prefeitura ou na Câmara Municipal. As
reuniões do observatório são abertas

“

A recente criação
de observatórios
sociais fortalece
a percepção de
que a sociedade
demonstra
empenho
crescente em
participar da
administração de
suas cidades.

”

ao público e, segundo informação
publicada no Jornal ‘O Fluminense’
de 03/05/2009, os trabalhos se
iniciariam pelo acompanhamento
das licitações da Fundação Municipal
de Educação, que administra 25% do
orçamento municipal. Irregularidades
identificadas nas respectivas licitações
serão comunicadas às autoridades
locais para que providências
sejam adotadas, caso contrário o
Ministério Público Estadual poderá
ser acionado. O sucesso e a respectiva
proliferação da iniciativa levada a
efeito primeiramente em Maringá
(PR) têm grandes possibilidades de
se disseminar por outras cidades,
especialmente se forem mantidos
critérios democráticos de participação
e ingresso, com a respectiva ausência
de vínculos partidários com os gestores
e de emprego com a administração
local. Outrossim, diferentemente
dos recursos de controle social
contemplados pela Constituição,
tais como Conselhos e Audiências

Públicas, os observatórios constituemse a partir de iniciativas autônomas
da sociedade revestindo-se assim de
uma importância ímpar no estudo
dos mecanismos de acompanhamento
da gestão por florescerem fora do
escopo institucional, encontrando-se,
por conseguinte, desvinculados de
qualquer esfera de poder ou centro de
influência normativa.
Existem ainda no Brasil os
chamados Observatórios da Cidadania,
das Metrópoles, dos Direitos do
Cidadão, das Favelas, entre outros,
desenvolvidos no âmbito municipal
e local destinados a efetuar pesquisas
envolvendo indicadores sociais (e
não apenas econômicos) além do
planejamento e monitoramento
de políticas em escala local que
contribuem para o aprimoramento dos
debates em âmbito local. Considerando
o caráter técnico dos temas a cargo
dos conselhos municipais, os
observatórios preencherão uma lacuna
fundamental para o controle social da
Administração Pública ao envolverse com a difusão do conhecimento,
uma vez que os debates exigem
interlocutores preparados existindo
uma demanda por capacitação para
a discussão dos assuntos de interesse
local conforme destaca Fonseca (2007)
19
. Ou seja, ainda que a população
tenha amplo conhecimento acerca
dos principais problemas sociais
de suas cidades e seus bairros, a
adequada compreensão acerca de suas
causas e consequências bem como
do contexto em que estão inseridos
são pressupostos imprescindíveis
para elevar o padrão dos debates
em busca de soluções que levem em
conta critérios técnico-orçamentários
e gerenciais necessários à busca de
soluções pertinentes albergadas pela
reserva do possível20.
Pela independência mantida em
relação aos poderes que pretende

Consultado em 10/07/09 no site <www.sermaringa.org>
Consultado em 10/07/09 no site <www.ositajai.com.br>
“... os observatórios locais constituem importantes instâncias de capacitação de lideranças e de membros dos movimentos sociais, ao supriremnos de informações práticas à sua atuação como representantes de setores da sociedade organizada nos conselhos gestores de políticas públicas,
por exemplo.”
20
Expressão cunhada pelo Tribunal Constitucional Alemão ao advertir que a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode
razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado de recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar
17
18
19
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fiscalizar e em razão de se constituírem
a partir de iniciativas autônomas
sem qualquer prescrição legal, a
disseminação dos observatórios
sociais pelos entes subnacionais pode
representar uma ferramenta poderosa
para o fortalecimento do controle
social, e a parceria com os Tribunais de
Contas e suas Escolas de Gestão será
fundamental para contribuir com a
qualificação desses novos atores.
2.7 – Superando paradigmas
Com a preocupação de não
onerar os cofres públicos e afastando
a hipótese de aumentar os seus
orçamentos, a construção de alianças
entre os organismos responsáveis
pelo controle institucional e
combate a práticas de corrupção e
pilhagem dos cofres públicos como
os Tribunais de Contas, Ministério
Público, Controladoria Geral da
União, Polícia Federal, Secretarias
de Fazenda, Procuradorias Gerais
entre outros, pode potencializar
os efeitos da fiscalização com
enfoque para as iniciativas de
cunho preventivo, já que ainda são
precários os mecanismos de punição
para os crimes de improbidade
administrativa. Convênios
destinados a favorecer a troca de
informações, como os que foram
assinados por ocasião do Primeiro
Encontro de Controle Social do Rio
de Janeiro, ainda que constituam
iniciativa tímida, representam
uma mudança de paradigma para
instituições que sempre estiveram
preocupadas em ocupar os seus
espaços e cuja atuação tem sido
invariavelmente marcada por uma
precária comunicação entre as
mesmas. A construção de um sistema
nacional de prevenção e combate
à corrupção onde as instituições
exerceriam suas atribuições de

forma articulada e cada uma delas
aproveitaria e daria continuidade
ao que se fez anteriormente, afiguranos medida justificável até pela
limitada efetividade resultante da
atuação individualizada traduzida
em números pela Transparência
Internacional, conforme mencionado
no tópico 2.2 deste trabalho. A
título de exemplo podemos citar
as auditorias onde os Tribunais de
Contas identificam sobrepreço na
execução de obras, aquisição de
produtos ou prestação de serviços e
determinam a sustação da execução
contratual, aplicação de multa ou
imputação de débito aos responsáveis.
Embora sejam alternativas albergadas
pela legislação vigente, as sanções
aplicadas em geral são inferiores
ao dano causado ao erário tornando
financeiramente compensatória a
prática de certas ilegalidades. Se
considerarmos que o sobrepreço
dos contratos está, em geral,
atrelado a contratações dirigidas,
multar os responsáveis reveste-se
em medida insuficiente, sendo
preciso aprofundar averiguações
por meio da utilização de recursos
de investigação que escapam às
competências dos Tribunais de
Contas para que se possa identificar
toda uma rede de ilegalidades da
qual o superfaturamento representa
apenas o efeito financeiro incidental.
Por esta razão essas auditorias
deveriam desencadear inquéritos
onde Ministério Público, Polícia
Fe d e r a l e Fa z e n d a s P ú b l i c a s
empreenderiam esforços conjuntos
para atuar com maior rigor contra
práticas corruptas tão enraizadas
na administração pública brasileira
e que mitigam os esforços daqueles
que mantêm viva a obstinação de
lutar por um país menos desigual.
Não ignoramos a existência de
inúmeras dificuldades a serem

superadas e poderíamos discorrer
acerca da necessidade de romper
a “gaiola de ferro21” da burocracia
para permitir que as informações
transitem com maior rapidez entre as
instituições citadas ou poderíamos,
ainda, ponderar sobre a necessidade
de superar a natural resistência
humana contra a mudança que,
neste caso, implicaria em alterar
diversos procedimentos com vistas
a evitar superposição de tarefas.
Contudo, a história mais recente
aguça nossa intuição de que a
resistência maior será oferecida por
uma elite que transita livremente
pelos corredores palacianos e
empreenderá espúrios esforços
para macular quaisquer tentativas
que tenham o objetivo de restringir
seu campo de atuação e mitigar
as vantagens que o fisiologismo
e o p a t r i m o n i a l i s m o 22 s e m p r e
renderam. Por estas razões, nas
sociedades pós-modernas marcadas
por relações complexas e demandas
urgentes, a busca pela efetividade
dos direitos fundamentais exige dos
órgãos responsáveis pelo controle
institucional a união de todos os seus
esforços para abandonar a atuação
cartesiana com vistas a articular
contínua e sistematicamente um
conjunto de medidas tais como
as que foram propostas no último
capítulo deste trabalho. Ou seja,
não adianta exigir transparência sem
fortalecer o controle social, tampouco
contribuir para a instituição de um
sistema nacional de prevenção à
corrupção sem afinar o discurso
com a imprensa, aliado poderoso
no Estado Democrático de Direito,
presumindo-se que o povo saiba
ler.
2.8 – Juridicizando a eficiência
Em que pesem as muitas iniciativas

em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. Mais esclarecimentos podem ser obtidos em: Rogério Gesta Leal:
A efetivação do direito à saúde por uma jurisdição-serafim: Limites e possibilidades. Revista de Direito Público nº 38, 2006 p. 62-77.
21
Expressão utilizada por Max Weber – A ética protestante e espírito do capitalismo, Cia das Letras: São Paulo, 2006.
22
Na obra Economia e Sociedade, Max Weber assim conceitua as formas tradicionais de dominação em que os bens públicos e privados se misturam
na concepção do gestor. No caso brasileiro a relação predatória que os gestores sempre mantiveram com o erário foi amiudemente investigada e
registrada por Raymundo Faoro em obra clássica de 1958 – Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro
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disponíveis e necessárias à melhoria
da gestão com vistas à efetivação
dos direitos fundamentais, nem
todas se encontram ao alcance dos
Tribunais de Contas. Nesse sentido,
conforme Motta (2004) é pertinente
o registro do Ministro Walmir
Campelo, do TCU, ao evidenciar que
“... para evitar despesas ineficazes,
caberia a uma norma instituir, de
antemão, parâmetros objetivos para
a avaliação do gasto.” O Eminente
Ministro recomenda a aprovação
de lei que ele denomina “Lei de
Responsabilidade Social” cujo papel
seria o de” estabelecer critérios
qualitativos e quantitativos, com o
controle do mérito dos gastos e da
efetividade dos programas e projetos
governamentais” e sintetiza que o
gestor “teria um balizamento claro
das metas a atingir, reduzindo o
desperdício e a malversação que são
possíveis quando não existe definição
precisa dos fins.” Por mais que se
tenha tentado definir, do ponto de
vista objetivo, eficiência ainda é um
conceito jurídico indeterminado 23
e a aprovação de uma norma nos
termos propostos ofereceria aos
o rg a n i s m o s r e s po n s á v e i s pe l o
controle institucional o regramento
necessário para a precisa avaliação
acerca dos resultados da gestão.
Assim, “com a prévia definição de
padrões de desempenho e a certeza
de que seu atingimento será avaliado,
a aplicação dos recursos tenderia
a ser otimizada, neutralizando a
escassez dos meios.”.

“

Uma sociedade
organizada e
participativa aliada
a um sistema
de fiscalização
bem estruturado
integrando órgãos
de controle e
de investigação
constituem
premissas
imprescindíveis
para que o
verdadeiro Estado
Democrático de
Direito esteja
garantido para as
futuras gerações.

”

Discorrendo sobre a necessidade
de profissionalizar a administração
pública abandonando o amadorismo
em busca de uma administração
por resultados, Jessé Pereira Torres
Júnior24 constrói raciocínio congênere
e enaltece a alteração normativa
introduzida pela EC nº 19/98, que
incluiu no caput do art. 37 da CF
88 o princípio da eficiência junto
com a publicidade, legalidade,
impessoalidade e da moralidade. Não
obstante, o renomado autor discorre
sobre a necessidade de conferir
um contorno jurídico à eficiência
estabelecendo regras objetivas para
sua avaliação e o estabelecimento de
consequências para os gestores não
compromissados com os resultados
de interesse público. Logo, sugere
que “a eficiência é um dever
jurídico, não apenas aquela postura
politicamente correta de prometer
alguma coisa para um futuro incerto,
é um dever jurídico a ser praticado
instantaneamente, sob a pena de o
gestor ineficiente estar sujeito a certas
consequências igualmente jurídicas.”
Como mencionado anteriormente,
a iniciativa de projeto de lei não
se encontra dentro da esfera de
competências dos Tribunais de Contas,
porém uma Lei de Responsabilidade
Social que definisse juridicamente
eficiência, em muito contribuiria
para aprimorar a qualidade da gestão
pública com vistas à edificação de
uma sociedade menos desigual e
melhor amparada em termos de
direitos e garantias fundamentais.

Reflexões finais

A

efetivação dos direitos
fundamentais positivados
pela Constituição de 1988
exige uma mudança na
forma de atuação da administração
pública. Se na modernidade a

preocupação central estava pautada
nos procedimentos e na forma, na
pós-modernidade a busca pelos
resultados deve nortear toda conduta
administrativa e os Tribunais de
Contas precisam acompanhar este

processo empreendendo esforços
para melhorar os padrões da gestão
p ú b l i c a . To d a s a s i n i c i a t i v a s ,
que objetivem a qualificação dos
atores envolvidos com o controle
da administração visando ao

23
Na exata definição apresentada por Marçal Justen Filho ao conceituar bens e serviços comuns na obra Pregão, comentários à legislação do
pregão comum e eletrônico, São Paulo, Dialética 2002.
24
In Gestão dos Contratos Administrativos. A figura do Gestor Contratual: Perfil e Atribuições Típicas. Boletim de Direito Municipal – Março/2007.
São Paulo.

78

janeiro 2010 - n. 43

Revista TCMRJ

aprimoramento da interlocução
entre governo e sociedade, deverão
contribuir para a melhoria dos
resultados, e as Cortes de Contas
encontrarão na sociedade civil
organizada um poderoso aliado
na tarefa de conferir efetividade
aos direitos fundamentais já
enunciados.

A busca por níveis mais objetivos
de transparência da administração
pública também compõe iniciativa
abrangida pelas competências dos
Tribunais de Contas que em muito
pode colaborar para a redução nos
níveis de corrupção responsável
pela mitigação das possibilidades
de prestações positivas. Nessa linha,

não seria difícil acreditar que uma
sociedade organizada e participativa
aliada a um sistema de fiscalização
bem estruturado integrando órgãos de
controle e de investigação constituem
premissas imprescindíveis para que
o verdadeiro Estado Democrático
de Direito esteja garantido para as
futuras gerações.
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ONGs, parceria pelo diálogo
*
com a sociedade
“Será que a parceria dos Tribunais de Contas
com as Ongs não poderia ser uma forma
de ampliar e democratizar os sistemas
de controle?” indaga Edna Delmondes,
considerando a participação da sociedade civil
organizada como entidade representativa na
formulação, implementação e fiscalização de
políticas públicas.
Edna Delmondes
Auditora Ouvidora do TCE/BA

A

história registra que, na
antiga Roma o Audire,
aquele que ouvia o cidadão
- daí a origem da palavra
“auditor” – costumava se reunir em
praça pública para prestar contas. Na
realidade, era um trabalho de mão
dupla: ouvia os cidadãos e anunciava
os resultados das suas ações, fruto de
conversas anteriores. Naquela época,
vale lembrar, a imprensa escrita, que
nasceu de uma iniciativa de Júlio
César, tinha alcance muito limitado
e a plebe romana não era letrada, a
despeito do valor que a República
dedicava à educação.
Mudaram os tempos, mudou
a rotina dos auditores. Hoje, a
comunicação acontece em tempo real
e a praça pública ganhou as dimensões
da Internet. Mas o hábito de ouvir o
cidadão nunca foi tão necessário. Um
dos caminhos que se descortinam na
atualidade pode ser, por exemplo, a
aliança com ONGs de comprovada
credibilidade e inserção social, com
foco no controle das políticas públicas.
É um salto à frente que os Tribunais
teriam muito a ganhar nesse momento
em que a transparência se transforma
em lei e a cidadania se mobiliza em
crescente mobilização participativa.
Para melhor ilustrar essa tese,
80

janeiro 2010 - n. 43

vale lembrar o papel da comunicação
em uma sociedade democrática. O
pensamento moderno caminha para
ampliar o conceito de democracia
representativa, identificando como
corpo político não só os representantes
da sociedade eleitos pelo voto, como
também toda a sociedade civil
organizada. É um conceito modelado
por Rousseau que, com maior ou
menor intensidade, se afirma desde
a Revolução Francesa. Na prática,
significa muitos governando muitos e,
com isso, promovendo cada vez mais a
ampliação dos espaços públicos.
No Brasil, essa realidade
participativa está nas ruas.
Novos caminhos de participação
As eleições democráticas, são o
momento da renovação representativa,
delimitando o fim e o começo de
mandatos que podem ser renovados ou
não. Mas a atividade de representação
prossegue, mesmo com a mudança do
representante, porque é um processo
contínuo de formação da opinião, do
saber e da convergência.
Com a democracia a opinião do
cidadão torna-se pública. E, mais do
que isso, significa ação. Tem o papel
de integrar o circuito da representação
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política. Está sujeita ao exame de todos,
através do ouvir e do falar e, nesse
movimento, é que se coloca, na forma
de síntese, a serviço de uma sociedade
que se vê, ela mesma, em um processo
de contínua transformação. A opinião
púbica é uma corrente que “liga” os
cidadãos entre si e relaciona o Estado
a essa mesma cidadania. Mas é uma
corrente que exige aperfeiçoamento
contínuo. O dado novo é que se está
evoluindo do plano da opinião, que
geralmente diz respeito às paixões,
para o campo do saber. O saber
público. A Sociedade Civil Organizada,
quando representativa, expressa esse
saber. E, certamente, pode contribuir
para integrar a comunicação em
três níveis, a saber: o direito de
informar, o direito de se informar e
o direito de ser informado. O direito
de informar representa a liberdade
de comunicar, sem impedimentos,
podendo se revestir da forma de direito
a meios para informar. O direito de
se informar consiste na liberdade de
escolher e buscar a informação, na
liberdade de não ser impedido de
obter a informação. E o direito a ser
informado representa o direito de ser
adequadamente mantido informado.
A comunicação dos cidadãos
nas sociedades contemporâneas está

dada: requer construção, esforço
participativo. Exige mais, exige a
compreensão dos fenômenos do
presente, ou seja, as novas formas de
representação e participação. Só na
Associação Brasileira de Organizações
Não Governamentais – ABONG existem
cadastradas 272 ONGs atuando nas
mais diversas áreas temáticas, tais
como agricultura, discriminação
racial, orçamento público, justiça e
promoção do direito, comunicação,
dentre outras. Essas Organizações
estão distribuídas da seguinte forma:
37,87% na Região Nordeste, 6,25%
na Região Centro Oeste, 40,07% na
Região Sudeste e 8,09% na Região
Sul. No Brasil, temos 34 Tribunais de
Contas e não mais de meia dúzia tem
experiência de parceria de ONGs no
exercício do controle.
Um fenômeno novo
Ao longo de 119 anos, desde a
criação do Tribunal de Contas da
União em 1890, o controle das contas
públicas no Brasil viveu seus momentos
difíceis. No Estado Novo, o Tribunal
de Contas teve as suas atividades
fiscalizadoras reduzidas. Nos anos
80, década do processo de abertura
e redemocratização, após o declínio
do modelo de desenvolvimento
econômico levado à prática no ciclo
militar, o Tribunal de Contas, na
Constituição Federal de 1988, firmou
sua posição na organização dos Poderes
tendo suas competências ampliadas.
Nessa ocasião, também a Sociedade
Civil Organizada, em várias passagens,
teve a sua participação assegurada
como entidades representativas
na formulação, implementação e
fiscalização de políticas públicas,
conferindo-lhes expressivo papel de
representação da sociedade.
Será que a parceria dos Tribunais
de Contas com as ONGs não poderia ser
uma forma de ampliar e democratizar
os sistemas de controle? Não se
trata de voltar ao passado, nos idos
da antiga Roma, mas de buscar na
República mais longa e mais vivida

“

Não se pode dissociar o passado
do futuro. Passado e futuro
dialogam.

da história um fundamento, uma
referência. Os romanos tinham essa
qualidade: eram includentes. A
República mista – que garantia a
expressão das classes populares – foi
o segredo da construção do império.
Políbios, na República, Capítulo VI,
conta como a história aconteceu.
Vale a pena ler. É inspirador. Não se
pode dissociar o passado do futuro.
Passado e futuro dialogam. O tempo
presente, entre nós, está a exigir que
esse diálogo ganhe novos horizontes,
que assimile os novos fenômenos da

”

realidade cotidiana. É sob essa ótica
que a Sociedade Civil Organizada
ganha relevância e atualidade.
PS: Este artigo foi inspirado na
minha participação no evento “TCEInterage”, realizado pelo Tribunal
de Contas do Estado de Goiás, para
apresentar à sociedade os resultados
das auditorias operacionais realizadas
nos programas de governo: Saúde e
Educação, em 18 de agosto de 2009.
* Síntese da apresentação realizada
no 8º ECCOR
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Erros de visão em história e sociologia
O professor aposentado da UERJ e
conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro, Humberto
Braga, enfoca, sob um novo ângulo,
relações sociais e fatos históricos,
numa provocante “aula” de Sociologia.
Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ
1) Sociedade e indivíduo se
contrapõem. Há entre ambas uma
relação de exterioridade. Eis um
disparate insigne. O indivíduo
é componente da sociedade. E,
como não é puro reflexo do seu
meio social, contribui para suas
transformações. Não fosse assim
a sociedade seria imutável. Mas
nunca houve indivíduo extrasocial,
suprahistórico.
Todavia houve sociedades que
eram imutáveis (antes do contato
com as mutáveis) na estrutura
econômica e social e no seu mundo
cultural: valores, crenças, costumes.
Não é preciso conhecer antropologia
e etnologia para saber que esse
foi o caso de inúmeras sociedades
dantes chamadas de “primitivas”.
Só mudaram no contato com os
“civilizados”. Algumas resistiram
longo tempo à aculturação, como os
hotentotes e os pigmeus da África, os
aborígenes da Austrália, os papuas
da Nova Guiné etc. Sucediam-se
os líderes tribais, com diferentes
atributos, mas a estrutura material e
cultural não mudava.
2) A prevalência do grande fato
social (econômico, jurídico, político,
ético, religioso, linguístico) sobre
a ação de qualquer indivíduo –
por maior que seja – é concepção
82
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marxista... A sociologia foi uma
invenção do subversivo Marx e não
construção intelectual de homens
que viveram antes dele, como
Montesquieu e Comte e que teve
como expoentes vultos totalmente
apartados do marxismo: Tocqueville,
Durkheim, Weber, Pareto, Talcott
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Parsons, Sorokin, etc. Na verdade,
todos os indivíduos são mais ou
menos socializados. Até os loucos, no
conteúdo de suas ideias delirantes,
revelam os condicionamentos
sociais. Muito poucos conhecem os
ensinamentos da Psico-sociologia.
Atente-se no trecho seguinte: “ao

ILUSTRAÇÃO

nível da própria percepção, os psicosociólogos demonstraram o poder
da opinião de um grupo coerente
sobre seus membros, efeito Sherif:
o que meus olhos vêem é em parte
social; efeito Asch: a sociedade pode
impedir-me de crer em meus olhos”.
(Paul Veyne, História Conceitual,
p.78)
3) Os grandes fatos da História
resultaram da ação de alguns grandes
indivíduos. Portanto, a agricultura, o
comércio, a indústria, a escravidão, o
feudalismo, o capitalismo, o Estado,
o Direito, a guerra, as linguagens, a
civilização material (objetos de uso
doméstico), as ciências e as técnicas
foram criadas por alguns grandes
indivíduos... Quais foram eles? A
maioria das pessoas desconhece a
história desses fatos porque só tem
notícia de acontecimentos da História
política. Esta é autônoma, não é
um subproduto da Economia, mas
também não é soberana como muitos
ingenuamente pensam. Atentese no seguinte trecho: “A história
política é psicológica e ignora os
condicionamentos; é elitista, talvez

biográfica, e ignora as séries; o seu
objetivo é particular e, portanto,
ignora a comparação; é narrativa, e
ignora a análise; é idealista e ignora
o material; é ideológica e não tem
consciência de sê-lo; é parcial e não
o sabe; prende-se ao consciente e
ignora o inconsciente; visa os pontos
precisos, e ignora o longo prazo...
confunde-se com a visão ingênua das
coisas... uma tal concepção, como é
evidente, é precrítica... não merece
o nome de ciência social” ( Jacques
Julliard. A Política. p. 180-181).
Mais importante do que o rol
dos acontecimentos políticos é a
História das Mentalidades, que
só recentemente atraiu a atenção
dos estudiosos. Por que os doentes
mentais e os mendigos, tolerados
na sociedade medieval, foram
confinados ou estigmatizados no
advento dos Tempos Modernos? Por
que a terrível intolerância, que levou
às Guerras de Religião nos séculos
XVI, XVII, se abrandou a partir
do século XVIII? Por que a caça às
bruxas, que causou a morte de cerca
de cem mil mulheres, no século XVI

“

Toda obra
artística
ou literária
nasce no
embasamento
de uma
determinada
cultura.

”

(era pós-medieval, do Renascimento,
do Humanismo, da Revolução
Comercial) cessou em toda a Europa
Ocidental em meados do século
XVII? Por que uma monstruosa
legislação penal, que visava infligir
atrozes padecimentos físicos aos
condenados, só foi abandonada em
princípios do século XIX? Leiam-se a
História da Loucura e Vigiar e Punir,
de Michel Foucault.
4) As artes e as letras foram
criações de alguns grandes
indivíduos. Aqui o disparate toma
proporções ciclópicas. Assim como
um general de gênio não inventou
a guerra, nenhum gênio inventou a
arte, as letras, as lendas, os mitos,
o folclore. E toda obra artística ou
literária nasce no embasamento
de uma determinada cultura. Por
aquela extravagante concepção,
um indivíduo inventou o templo
gótico e, graças a esse ignoto artista,
essa forma arquitetônica logo se
difundiu na Europa medieval. As
catedrais cujas construções foram
obra de várias gerações, não teriam
existido sem aquele indivíduo... Se
ele tivesse nascido em Bagdad, teria
feito lá catedrais góticas em vez
de mesquitas... Quem inventou o
românico, o classicismo, o barroco,
o romantismo, etc? O escafrandrismo
psicologístico de muitos romancistas
modernos não poderia existir na
Idade Média, na Antiguidade ou
nas Civilizações Orientais. Se
Stendhal, Balzac, Proust, Tolstoi,
vivessem naquelas épocas poderiam
escrever obras notáveis, mas muito
diferentes das que fizeram. De
um tempo para cá a ficção está
mudando. Como se pode observar,
a partir de Hemingway e outros,
foram abandonadas as análises
introspectivas na caracterização dos
personagens. As ações e os diálogos
curtos são autoexplicativos.
Enfim, por que a psicanálise só
surgiu no Ocidente, no fim do século
XIX? Um freudista poderia responder
que os indivíduos do passado distante
não eram inteligentes...
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Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas na imprensa que, por sua
atualidade, não perderam o interesse.

O Estado de São Paulo - novembro de 2009
84

janeiro 2010 - n. 43

Revista TCMRJ

Jornal A Tarde - novembro de 2009
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Jornal A Tarde - novembro de 2009
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Jornal A Tarde/BA - 13 de dezembro de 2009
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Análise dos efeitos das radiações
eletromagnéticas oriundas do
serviço de Telefonia Celular

P

ara analisar os possíveis
efeitos das radiações
eletromagnéticas oriundas
do serviço de telefonia celular
no ser humano, faz-se necessário
observar alguns aspectos relacionados
à evolução tecnológica; aspectos
conceituais de risco e a forma com
que o serviço de telefonia celular vem
sendo instalado nas áreas urbanas.
A rápida expansão do setor
telecomunicações, que em apenas
uma década passou, no Brasil, de um
pouco mais de um milhão de usuários
para mais de 160 milhões resultou,
segundo dados da Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), no
aumento de usuários em número maior
que habitantes em algumas cidades,
como Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro que ocupam os três primeiros
lugares com mais usuários de celular
que número de habitantes, sendo que
a forma com que as instalações das
denominadas Estações Radio Base
(ERBs) não está disciplinada na grande
maioria dos municípios do País. O
resultado é uma grande proliferação
de antenas em áreas consideradas
sensíveis aos campos eletromagnéticos
gerados por estas instalações, a saber,
estabelecimentos de ensino, creches,
casas de repouso, asilos e hospitais.
Nestas áreas são desejáveis que os
níveis de radiação eletromagnética
sejam os menores possíveis, uma
vez que a população exposta é mais
vulnerável aos possíveis efeitos das
radiações. Para se obter níveis de
radiação baixos, deve-se instalar as
estações o mais distante possível
destas áreas, evitando inclusive a
projeção de radiação para as residências
próximas, razão suficiente para que os
90
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Robson Spinelli Gomes
Físico. Msc em Ciência Ambiental pela USP
Técnico Pericial do MPRJ
municípios estabeleçam critérios de
instalação e licenciamento ambiental
a fim de preservar à saúde humana
e os possíveis impactos ambientais
oriundos das ERBs.
Os efeitos das radiações
eletromagnéticas estão classificados
como efeitos térmicos e não térmicos.
O efeito térmico é resultante da
exposição às radiações não ionizantes
em particular das altas frequências
ou simplesmente das microondas
no ser humano e a dissipação de
energia no tecido exposto. Os limites
de exposição humana no Brasil estão
referendados por uma recente Lei
Federal (Lei nº. 11.934 de 06 de maio
de 2009) que adota como referência
a Resolução nº. 303, de 02 de julho
de 2002 da ANATEL, que por sua
vez, esposa a referência da Comissão
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Internacional de Proteção para
Radiação Não Ionizante (ICNIRP). No
entanto, em Seminário Internacional
realizado em maio de 2009, na cidade
de Porto Alegre, pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS)
e o Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul (MPRGS), onze
cientistas internacionais, em carta
dirigida ao Presidente da República,
descrevem: “Nós e muitos outros
cientistas, inclusive alguns do Brasil,
reavaliamos as evidências científicas
para campos eletromagnéticos de
baixa e alta frequência, constatando
que as exposições a estes campos
podem interferir com a biologia
humana e aumento do risco de câncer
e outras doenças crônicas. Os níveis de
exposição para os quais estes efeitos
foram observados estão bem abaixo dos

padrões contemplados pela ICNIRP. Os
padrões da ICNIRP estão ultrapassados
e foram originalmente adotados a partir
da observação de efeitos biológicos de
curta duração, com exposições de alta
intensidade que causam aumento
da temperatura por efeito térmico e
excitações dos nervos, descobertos há
décadas, não considerando as recentes
pesquisas. Pesquisas recentes indicam
que campos eletromagnéticos podem
causar efeitos prejudiciais à saúde,
mesmo considerando baixos níveis
de exposição. Sugerimos que Vossa
Excelência considere os países que
adotaram uma estratégia de precaução,
tais como a Suíça, Itália, Rússia, China,
o FCC dos EUA (para exposição parcial
da cabeça), que optaram por mais
segurança à população. Os padrões
da ICNIRP estão sendo adotados por
interesses de algumas partes que não
estão considerando os Princípios da
Precaução”.
A questão da precaução baseiase na incerteza científica do risco
e consequentemente do dano à
saúde, segundo a definição de risco
sugerido pelo Bioethics Thesarus
como a probabilidade de ocorrência
de um evento desfavorável. Cox
conceitua risco em saúde como sendo
o perigo potencial de ocorrer uma
reação adversa a saúde das pessoas
expostas a ele. A definição de risco
engloba uma variedade de medidas
de probabilidades incluindo aquelas
baseadas em dados estatísticos ou em
julgamentos subjetivos. De fato, diante
da informação ou conhecimento
do risco faz-se a prevenção.
Imprescindível a adoção de medidas
que evitem a exposição ao risco ou
ao agente de risco. Salienta-se que
a prevenção é substantivo do verbo
prevenir, e significa ato ou efeito de
antecipar-se, chegar antes, induzindo
à conotação de generalidade, simples
antecipação no tempo, com intuito
conhecido. Por outro lado, precaução
é substantivo do verbo precaver
e sugere cuidados antecipados,
cautela para que uma atitude ou
ação não venha resultar em efeitos
indesejáveis. O princípio da precaução

“

A questão da
precaução
baseia-se
na incerteza
científica do risco
e consequentemente
do dano
à saúde.

”

foi explicitamente reconhecido e
incluído na declaração resultante da
Conferência das Nações Unidas sobre
o Ambiente e o Desenvolvimento –
CNUMAD, realizada na cidade do
Rio de Janeiro em 1992 (também
denominada Eco-92, ou Declaração
do Rio).
1. Dentre os princípios relativos
aos direitos e obrigações gerais das
autoridades nacionais, a Declaração
do Rio consagrou o princípio da
precaução nos seguintes termos:
“Princípio 15 - Para que o ambiente
seja protegido, serão aplicadas pelos
Estados, de acordo com as suas
capacidades, medidas preventivas.
Onde existam ameaças de riscos
sérios ou irreversíveis não será
utilizada a falta de certeza científica
total como razão para o adiamento
de medidas eficazes em termos de
custo para evitar a degradação
ambiental”.
Na verdade, o texto consagra a
definição mais aceita e difundida do
princípio da precaução, que passou a
ser aplicado de forma abrangente em
diversos países. A questão importante
a ser considerada, dentre as pesquisas
que apontam para não evidência de
riscos a saúde é que na sua maioria
são financiadas por prestadoras de
serviço de telefonia celular contra
30% de pesquisas independentes, sem
financiamento algum. Recentemente,
uma emissora de TV brasileira
transmitiu a chamada de noticiário
que dizia: “uso prolongado de celular
pode prevenir mal de Alzheimer”. A
matéria mostrava pesquisa americana
desenvolvida com ratos de laboratório,
infelizmente a mesma emissora não
exibiu entrevista feita sobre a lei
federal que apontava o retrocesso na
questão da prevenção e até mesmo
outras pesquisas também com ratos
que apontam para efeitos deletérios.
Ocorre que muitos brasileiros estão
sendo induzidos a usar celular na
pseudo crença de combate a doenças
degenerativas. Ressalta-se, contudo,
que estudos epidemiológicos em
curso ainda dirão se existe correlação
ou não de doenças e a exposição aos
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campos eletromagnéticos, muito
embora alguns estudos já concluídos
demonstram a correlação dentre eles.
Dois estudos merecem destaque:
o primeiro estudo desenvolvido
na cidade de Netanya, em Israel,
caracterizou o aumento da incidência
de câncer próximo à estação
transmissora de telefonia celular. O
estudo foi realizado pelos professores
RONNI WOLF MD1 wolf_r@
netvision.net.il e DANNY WOLF
MD2; 1 Unidade de Dermatologia,
Centro Médico Kaplan, Rechovot e
Faculdade de Medicina de Sackler,
Universidade de Tel-Aviv, Israel,
2 Clínica Ambulatorial Pediátrica,
Região de Hasharon, Kupat Holim,
Israel. O segundo estudo foi realizado
na cidade de Naila, na Alemanha.
Neste estudo foi concluído pela
influência da proximidade de um
mastro de transmissão de Telefonia
Celular e a incidência de câncer
na população exposta, realizado
pelos professores Horst Eger, Klaus
Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter
Vogel, Helmut Voit publicado em
Umwelt-Medizin-Gesellschaft 17, 4,
2004, as:‘Einfluss der räumlichen
Nähe von Mobilfunksendeanlagen
auf die Krebsinzidenz’. Conforme
se observa, estes dois estudos
realizados em diferentes cidades e
diferentes populações, demonstram
existir correlação entre o câncer
e a exposição aos campos
eletromagnéticos oriundos da
telefonia celular. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) mantém
em seu sítio Internet (www.who.
int/peh-emf/en) banco de dados
contendo mais de 2.000 publicações,
disponível para qualquer pessoa
interessada, que inclui resumos dos
trabalhos já publicados, bem como
resumos dos estudos em andamento e
reportados. A OMS também coordena
o Projeto Internacional de Campos
Eletromagnéticos (International
Electromagnetic Fields Project emf ), que tem por objetivo avaliar
a evidência científica de eventuais
efeitos à saúde causados por campos
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eletromagnéticos e harmonizar
os padrões internacionais de
exposição. O Projeto emf foi criado
no âmbito da OMS, por ser ela
a única organização das Nações
Unidas legitimada para conduzir
uma investigação sobre os efeitos
à saúde decorrentes da exposição
humana à radiação eletromagnética,
tendo concluído não existir prova
de que a exposição a campos de
radiofrequência decorrentes de
telefones móveis ou de suas estações
pode causar alguma consequência
adversa à saúde. Mas o assunto
ainda não foi esgotado, vez que a
OMS se comprometeu a desenvolver
um estudo mais aprofundado, que
deve ser finalizado até 2010. Nesse
ínterim, por meio de seu Boletim
Informativo (Fact Sheet nº 193), a OMS
recomendou a adoção de medidas
de precaução pelos governos,
consistentes no atendimento aos
limites de exposição a campos
eletromagnéticos. Recomenda ainda:
(i) o atendimento a restrições de
uso para evitar interferências, por
exemplo, em equipamentos médicos
ou equipamentos de navegação em
aviões; (ii) a proibição de uso para
motoristas, por estar comprovado
o aumento de acidentes de tráfego
causado por pessoas que utilizam o
telefone enquanto dirigem; e (iii) a
colocação de barreiras físicas para
proteger estações de radiobase,
de forma a evitar o acesso não
autorizado de pessoas e garantir
que os limites de exposição não
sejam desrespeitados em vista da
proximidade excessiva da estação.
Oportuno lembrar a existência de
estudos, na literatura especializada,
de uma grande variedade de efeitos
não térmicos adversos à saúde
humana, provenientes da exposição
prolongada às radiações de RF
(Radiofreqüência) e microondas,
com SAR (Specific Absorption
Rate: Taxa Específica de AbsorçãoTAE) inferior a 4 W/kg, dito como
seguros para o ser humano, dentre
os quais se destacam: alteração do
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eletroencefalograma (EEG), letargia,
geração de prematuros, distúrbios do
sono, distúrbios comportamentais,
perda de memória recente,
dificuldades de concentração,
doenças neurodegenerativas -tais
como os males de Parkinson e
Alzheimer -, abortamento, má
formação fetal, linfoma, leucemia
e câncer, entre outros. Países como
Suíça, Rússia, Austrália, Itália,
Liechtenstein, Luxemburgo, Bélgica
e Nova Zelândia, e cidades, como
Salzburgo e Toronto, estão com
seus limites de exposição humana
às radiofrequências inferiores às
diretrizes baseadas na determinação
de limites de exposição à RF, apenas
pelo aquecimento do tecido humano;
pautados no Princípio da Precaução.
No Brasil vários municípios já
adotando o mesmo posicionamento;
dentre eles Porto Alegre, Criciúma,
Campinas, com restrições ambientais
às instalações das ERBs. No Estado do
Rio de Janeiro, respondendo a uma
Ação Civil Pública em curso proposta
pelo Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, o atual Instituto
Estadual do Ambiente (INEA), ex
FEEMA, propôs Diretriz e Instrução
Técnica para o licenciamento destas
instalações no âmbito do Estado,
de forma pioneira e histórica para
o País, no entanto, por meio de
decisão judicial atendendo a um
requerimento de representante das
operadoras, a diretriz e a instrução
foram suspensas, permitindo assim
que as instalações de ERBs proliferem
sem o devido licenciamento. Cabe
ressaltar que a atual lei federal
não apresenta “nenhuma” restrição
ambiental às tais instalações. Assim
sendo o número cada vez maior
de antenas de telefonia celular,
instaladas nas cidades brasileiras,
de forma indiscriminada, pode expor
a população a índices de radiações
perigosos e danos a saúde humana,
pergunta-se:
Quem pagará a conta previdenciária
e pública se comprovado
cientificamente o dano à saúde?
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TCMRJ homenageia
personalidades com o Colar do
Mérito Victor Nunes Leal

Conselheiro Victor Faccioni, presidente da Atricon; senador Paulo Duque; Ministro Walton Rodrigues, do TCU; prefeito Eduardo Paes;
presidente Thiers Montebello; vereador Jorge Fellipe; procuradora Lucia Léa; desembargador Aloysio Santos, presidente do Tribunal
Regional do Trabalho, e o procurador Astério Pereira, chefe de gabinete do Ministério Público

R

ealizada no dia 09 de
novembro, no Auditório
Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza, do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, a solenidade de entrega do Colar
do Mérito Victor Nunes Leal, concedido
pelo TCMRJ a autoridades que, em
diferentes atividades, reconhecem a
importância dos Tribunais de Contas e
prestigiam o sistema de controle, reuniu
mais de 200 pessoas.
Nesta edição de 2009, o Colar do
Mérito foi outorgado ao vice-presidente
e corregedor do Tribunal de Contas
da União (TCU), ministro Benjamim
Zymler; ao ministro Benedito Gonçalves,
do Superior Tribunal de Justiça; ao
desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, Sylvio
Capanema de Souza; ao procurador
Sérgio Antônio Ferrari Filho, da Câmara
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dos Vereadores do Rio de Janeiro; e
ao advogado e jurista Mauro Roberto
Gomes de Matos.
Compuseram a mesa da solenidade, o
presidente Thiers Montebello, o prefeito
Eduardo Paes, o presidente da Atricon,
conselheiro Vítor Faccioni, o senador
Paulo Duque, o ministro do TCU Walton
Alencar Rodrigues, o presidente da
Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro,
vereador Jorge Felippe, a procuradorageral do Estado, Lúcia Léa Guimarães
Tavares, o presidente do Tribunal
Regional do Trabalho, desembargador
Aloysio Santos, e o chefe de gabinete
do Ministério Público Estadual, o
procurador de Justiça, Astério Pereira
dos Santos, representando o procuradorgeral de Justiça, Cláudio Soares Lopes.
Prestigiaram a solenidade, além dos
convidados, conselheiros, servidores do
TCM e diversas autoridades.
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Na abertura da cerimônia, o
presidente Thiers Montebello ressaltou,
em seu pronunciamento, o relevante
papel dos Tribunais de Contas e sua
firme atuação no controle das contas
públicas: “Os Tribunais de Contas são,
em última análise, os protetores da
sociedade contra os desmandos com o
dinheiro público, e só assim podem e
devem agir”.
Thiers Montebello falou, ainda,
sobre a criação do Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas. Para Thiers, a
criação é oportuna e vem contribuir para
o aprimoramento institucional, porém
não deve interferir na autonomia e
independência dos tribunais de contas.
“... debate-se hoje a criação do Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas, objeto
de Proposta de Emenda Constitucional
em tramitação no Congresso Nacional
(PEC 28). Recebo a ideia de sua criação

Os homenageados Mauro Roberto Gomes de Matos, Benedito Gonçalves, Benjamyn Zymler, Sylvio Capanema de Souza e Sergio
Antonio Ferrari Filho

Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, professor Diogo de
Figueiredo Moreira Neto, desembargador Murta Ribeiro e o procurador
Francisco Domingues Lopes, do TCMRJ.

como uma promessa de aprimoramento
do sistema de controle externo, mas
com a importante ressalva de que
idiossincrasias, predisposições, reservas
e excessos não devam permear as
ações do novo Conselho; que suas
intervenções se atenham exclusivamente
ao aperfeiçoamento institucional, sem
qualquer ameaça à sua independência
e autonomia, para que os Tribunais de
Contas possam oferecer à sociedade
brasileira o melhor cumprimento de sua
missão constitucional...”.
A solenidade de outorga do Colar
do Mérito Ministro Victor Nunes Leal
integra o calendário anual do Tribunal
de Contas do Município do Rio de

Ministro Benedito Gonçalves e Sra. Santina Gonçalves, Dr.
José Ronaldo e o conselheiro Ivan Moreira

Lenir Zymler, ministro Luciano Brandão, conselheiros Antonio Carlos Flores de Moraes,
Nestor Rocha e Jair Lins Netto e o ministro Benjamin Zymler
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Janeiro desde 2004, reverenciando a memória
do Ministro Victor Nunes Leal e a importância
do legado desse ilustre jurista para o Brasil.
Victor Nunes Leal fez parte do Governo
Juscelino Kubitschek, como Procurador-Geral
de Justiça, e, logo depois, como Chefe da Casa
Civil e Consultor-Geral da República, em
1960. Foi, também, Procurador do Tribunal
de Contas do Distrito Federal. Chegou ao
Supremo Tribunal Federal, onde serviria
de 1960 a 1969, quando teve seus direitos
cassados pelo regime militar.
Após a entrega das comendas, o
desembargador Sylvio Capanema de Souza
agradeceu em nome de todos os outorgados,
fazendo um significativo relato biográfico
do Ministro Victor Nunes Leal, patrono do
Colar do Mérito que leva o seu nome, além de
considerações sobre o papel dos Tribunais de
Contas, e a qualificação do TCMRJ.

Sylvio Capanema entre a desembargadora Helda Meireles e Hosana Pereira.
Ao fundo, ministro Luciano Brandão

Cristine Ottoni, conselheiro José de Moraes, David Antony, corregedor do
Detran RJ e Pedro Berwanger

Gilma Montebello, Thiers Montebello e Francisco Barreira
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Evelyn e Rafael Zymler

Márcia Eloy e Sergio Tadeu Sampaio Lopes, assessor especial do TCMRJ

Os homenageados

Ministro Benjamin Zymler
Tribunal de Contas da União –
TCU
O Ministro Benjamin Zymler é um
exemplo de capacidade intelectual, talento
e grande saber que caracterizam o quadro de
profissionais especializados do TCU, onde
ingressou no cargo de auditor por meio de
concurso público de provas e títulos, em
1998.
Em 2001, foi nomeado Ministro, na
vaga destinada aos auditores, seguindo a
previsão constitucional dos critérios de
escolha da composição do TCU. Hoje,
integra a administração daquela Corte, como
Vice-Presidente.
Ao lado de suas funções públicas como
Ministro do TCU, tem larga experiência
no magistério, como professor de Direito
Administrativo e Constitucional em várias
instituições de ensino, no Instituto dos
Magistrados do Distrito Federal e na Escola
de Magistratura do Trabalho.
É um incansável militante na tarefa de
aprimorar o Sistema Tribunais de Contas,
a qual se dedica na sua atuação exemplar
como Ministro do TCU e participando
de palestras e debates pelo Brasil afora,
com o objetivo de fortalecer as atividades
de fiscalização e controle externo da
administração pública.

Jurista Mauro Roberto Gomes de
Mattos
Uma das premissas para o bom
desempenho profissional é a vocação, a
inclinação espontânea e a capacidade inata
para atuar em determinada profissão. O
jurista e advogado Mauro Roberto Gomes
de Mattos detém este talento especial para
o exercício da advocacia, o que o tornou
um dos profissionais mais respeitados, não
só em sua militância como advogado, mas,
também, como pensador do direito, como
doutrinador, cuja obra já soma mais de 15
títulos, todos de grande expressão no ramo
do direito público, e já se tornou referência
não só para as instituições de ensino, mas,
também, para os operadores e aplicadores
do Direito.
Formado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, iniciou sua atuação
profissional nas áreas do Direito
Administrativo, Previdenciário e Trabalhista,
notabilizando-se rapidamente pela excelência
dos serviços prestados.

Procurador Sergio Ferrari Filho
Câmara dos Vereadores do Rio de
Janeiro
Ao reconhecer a eficiência, a capacidade
profissional e a dedicação incansável dos
Procuradores da Câmara Municipal na defesa
dos atos e prerrogativas do Poder Legislativo
do Rio de Janeiro, de sua Mesa Diretora
e de seus membros, o TCM presta hoje
homenagem especial a um dos mais atuantes
profissionais daquele órgão, o Procurador
Sérgio Ferrari Filho, aprovado em primeiro
lugar no concurso de 1997, promovido pela
Câmara Municipal para preenchimento de
seu quadro de Procuradores.
Formado em Direito pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em
Direito Público pela UERJ, o Procurador Sérgio
Ferrari Filho já representou judicialmente o
Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro, sustentando com brilhantismo os
interesses da Instituição, sempre convicto
da importância de suas funções para a defesa
do interesse público. Anualmente, integra a
comissão encarregada de selecionar as teses
vencedoras do Concurso de Monografias
Maurício Caldeira de Alvarenga, promovido
por este Tribunal.
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Desembargador Sylvio Capanema de Souza Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Ministro Benedito Gonçalves
Superior Tribunal de Justiça - STJ

No ano de 1994, a magistratura fluminense recebeu,
como representante do Quinto Constitucional, seu mais
novo membro, o advogado Sylvio Capanema de Souza.
Formado pela Faculdade Nacional de Direito em 1960 e
com 33 anos de intensa militância na advocacia, foi nomeado
juiz do extinto Tribunal de Alçada e, no ano seguinte,
tornou-se Desembargador, cujas atribuições desempenhara
em concomitância ao exercício apaixonado do magistério.
É professor da renomada Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro desde a sua criação, onde transmite seus
conhecimentos jurídicos e sua larga experiência como
magistrado para formar aqueles que aspiram à judicatura.
É também professor da Universidade Cândido Mendes
há mais de 40 anos, ensinando as disciplinas de Direito
Internacional Privado e Direito Civil.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro e com mestrado na Universidade Estácio de Sá,
o Ministro Benedito Gonçalves iniciou sua carreira como
juiz federal em 1988. Foi promovido, dez anos depois, pelo
critério de merecimento, ao cargo de desembargador federal
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que o indicou, em
2008, para a lista tríplice composta para a vaga de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça. Como desembargador federal,
integrou a Comissão de Interiorização da Justiça Federal
nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, facilitando
o acesso à Justiça.
A atuação do Ministro Benedito Gonçalves na Justiça
Federal e agora no Superior Tribunal de Justiça foi sempre
pautada pelo firme propósito de aperfeiçoar o Poder Judiciário
brasileiro, de forma a dar transparência e celeridade às
decisões judiciais, atendendo, assim, aos anseios daqueles
que clamam por respostas rápidas às suas demandas por
justiça.
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25º Congresso dos Tribunais de
Contas discute a integração dos
sistemas de controle externo

Mesa de abertura do 25º Congresso

O

25º Congresso dos Tribunais
de Contas do Brasil ocorreu
no período de 14 a 18
de novembro, no Hotel
Bourbon, em Curitiba, reunindo mais
de 500 participantes de todo o Brasil,
bem como alguns representantes
do exterior. O evento foi promovido
pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, a Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas (Atricon), a
Associação Nacional do Ministério
Público de Contas (Ampcon) e o
Instituto Rui Barbosa (IRB), com o
apoio do Programa de Modernização
do Controle Externo dos Estados e
Municípios (Promoex).
Neste ano, o Congresso teve
como tema “Tribunais de Contas:
Integração dos Controles, Eficiência
e Eficácia no Gasto Público”, e como
lema “A fiscalização em benefício
da sociedade”. O ponto central de

discussão do Congresso foi a integração
dos sistemas de controle externo dos
gastos públicos.
Paralelamente ao Congresso, com
atividades comuns, foi realizado no
período de 15 a 18 de novembro, o 8°
Encontro do Colégio de Corregedores
– ECCOR. Como parte do Congresso,
foi também realizada a Oficina de
Planejamento Estratégico Nacional
de Comunicação, que reuniu mais de
70 profissionais de comunicação de
quase todos tribunais do País.
Cerimônia de abertura
A defesa dos Tribunais de Contas
como aliados do cidadão no combate
do desperdício e ao uso irregular de
recursos públicos marcou a solenidade
de abertura do 25º Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil.
O evento, iniciado no dia 15 de

novembro, à noite, em Curitiba, contou
com a presença de representantes dos
34 Tribunais que atuam no País e
representantes estrangeiros.
Na abertura, o conselheiro Hermas
Brandão destacou a atuação firme e
decidida no combate aos abusos e
impunidade que a sociedade exige
do órgão.
Hermas enfatizou a importância
do 25º Congresso como momento
p a r a o s Tr i b u n a i s d e C o n t a s
discutirem os temas centrais do
controle governamental e reafirmar
sua autoridade constitucional no
que se refere ao controle das contas
públicas.
O presidente do Tribunal de Contas
da União, ministro Ubiratan Aguiar,
informou que, em 2008, o trabalho
do TCU com fiscalização, auditorias e
devolução de recursos – representou
uma economia de R$ 32 bilhões para
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os cofres federais.
Ubiratan Aguiar afirmou que,
“como rios sinuosos, muitos
administradores procuram se desviar
dos controles. É preciso que eles nos
vejam não como sancionadores, mas
também que atuamos prevenindo e
orientando”.
O governador do Estado do Paraná,
Roberto Requião defendeu que,
além de necessária fiscalização da
administração pública, os tribunais
também defendam os grandes
interesses do Brasil como Nação: “É
preciso que todos pensemos como
povo e País”, afirmou o governador.
Olympio de Sá Sotto Maior Netto,
procurador geral de Justiça do Paraná
lembrou a integração já existente
entre o TCE/PR e o Ministério Público
Estadual do Paraná, citando alguns
exemplos. “No Paraná, o Ministério
Público atua como um braço jurídico
do TCE na reposição do patrimônio
público e responsabilização penal do
administrador criminoso“, concluiu.
Participaram, também, da cerimônia
de abertura o presidente da ATRICON
-Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas, Victor Faccioni
(Conselheiro do TCE/RS), o secretárioexecutivo-adjunto do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão,
Francisco Gaetani e o presidente do
Instituto Rui Barbosa, Salomão Ribas
(Conselheiro do TCE/SC).

Thiers Montebello, o governador Roberto Requião e o conselheiro Caio Marcio Nogueira
Soares, do TCE/PR

Defesa das atividades de controle
Primeiro palestrante do dia, o
presidente do TCU, ministro Ubiratan
Aguiar, fez uma ampla defesa das
atividades de controle dos recursos
públicos. Como, para o Planalto, o
TCU tem extrapolado suas funções
por supostamente interromper obras e
“atrapalhar o desenvolvimento do País”,
Aguiar explicou que o TCU apenas
segue a legislação: “O olhar dos TCs tem
que ser o olhar técnico. As ferramentas
que nós temos para trabalhar são a lei
e a norma técnica”.No caso - segundo
ele - uma das soluções é regulamentar o
estatuto jurídico das empresas públicas;
de economia mista ou subsidiárias. “Isso
100
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Conselheiros Nestor Rocha, José de Moraes e Antonio Carlos Flores de Moraes, com
Thiers Montebello

trará a flexibilidade necessária para os
órgãos que precisam ser mais ágeis”,
falou. “Se isso não sai e só existe a Lei
nº 8666, é essa Lei que teremos que
cumprir”.
Para o presidente do TCU,
essa solução é muito melhor do
que tentar modificar as ações de
fiscalização por meio de Lei Orgânica
da Administração Federal, cujo
anteprojeto está sendo elaborado
pelo Ministério do Planejamento. Um
dos artigos prevê que a fiscalização
se dará preferencialmente depois do
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fim das obras, constituindo exceção
a fiscalização prévia ou concomitante
que ocorre hoje.
Segundo palestrante do dia, o
secretário executivo-adjunto do
Ministério do Planejamento, Francisco
Gaetani, substituindo o Ministro Paulo
Bernardo, que não pode comparecer,
falou sobre a modernização do Estado
e do controle externo. Gaetani abordou
os desafios da modernização do Estado
da Federação Brasileira, a herança
histórica, políticas de gestão pública
e os riscos de um controle excessivo,

Criação do Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas
O deputado federal Humberto

Foto: Valquir Aureliano - Divulgação TCE/PR

entre outros aspectos, e elogiou a
atuação do TCU: “um exemplo de
construção institucional”. Concluindo,
Gaetani falou dos avanços em curso,
os problemas colocados no presente e
para onde caminhar.
A seguir, o jornalista Francisco
Vianna, responsável pela Oficina de
Planejamento Estratégico Nacional de
Comunicação, realizada no dia anterior
à abertura oficial do evento, mas parte
integrante do mesmo, falou sobre os
elementos da Comunicação, frisando
que, “de início toda comunicação
deveria ser objetiva, ocorre que não é”.
A comunicação na área pública
seria a forma de mediar os conflitos,
segundo Francisco, que diferenciou
informação de comunicação.
“Informação é unilateral. Comunicação
quer dizer partilhar. E comunicação
objetiva é a comunicação planejada”.
O Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED foi outro tema discutido
no evento, chegando-se a conclusão
que ainda não está difundido nos
Tribunais de Contas. O responsável
pela apresentação do assunto foi
o auditor Alexandre Alcântara,
integrante do Grupo de Implantação
do SPED Contábil e representante da
SEFAZ/ Bahia
Na parte da manhã foi, também,
assinado um acordo de cooperação
técnica que envolverá nove órgãos
públicos e entidades do Paraná
numa rede de fiscalização e
combate à corrupção no Estado. O
Paraná foi o 19° Estado a integrar
a rede, idealizada pelo TCU,
que começou a ser implantada
em março de 2009. “Essa união
de esforços tem o objetivo de
combater as ervas daninhas que
contaminam a administração
pública brasileira: a corrupção,
os desvios e os desperdícios de
recursos”, afirmou o Ministro
Ubiratan Aguiar, ao assinar o
documento.

Conselheiro Manoel Castro, do TCE/BA, deputado Humberto Souto, ministro Ubiratan
Aguiar e conselheiro Victor Faccioni

Souto defendeu, no início da tarde, a
criação de um órgão com autonomia
para fiscalizar a atuação administrativa
e financeira dos 34 Tribunais de
Contas brasileiros. O parlamentar
explicou os detalhes da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
28/2007, em trâmite no Congresso
Nacional, que cria o Conselho Nacional
dos Tribunais de Contas (CNTC),
idealizado para exercer função similar
ao dos Conselhos do Judiciário (CNJ)
e do Ministério Público (CNMP)
brasileiros.
– Os integrantes do CNTC serão
responsáveis pela uniformidade de
procedimentos jurisprudencial e
administrativo. A modernização dos
processos é outra meta. Num futuro
próximo, eles podem ser totalmente
digitais e ter prazos de julgamento,
explicou o deputado.
Além do aperfeiçoamento dos
métodos de fiscalização, o Conselho
espera ampliar a transparência da rede
de controle, propondo aos Tribunais de
Contas o uso de canais de comunicação
alternativos, para que os resultados do
controle das contas públicas cheguem
ao cidadão comum.
Nesse sentido, as novas redes
sociais da internet, como Orkut,
Youtube, Twitter e Facebook, podem
ser utilizadas, assim como estratégias
de marketing na divulgação de
informações junto aos formadores de

opinião e parlamentares. O intuito,
segundo o deputado federal, é evitar os
falsos embates entre o controle externo
e os governos, como a controvérsia
recente criada entre a fiscalização
de recursos públicos e a paralisação
de obras. “Ninguém gosta de obras
públicas paralisadas. Mas as críticas
principais deveriam recair sobre os
motivos da paralisação, as falhas nos
projetos de construção, e não sobre a
fiscalização dos Tribunais.”
Obras e serviços de engenharia
Antes da palestra do senador
Jefferson Praia, os presidentes do
Instituto Brasileiro de Auditoria
em Obras Públicas (Ibraop),
Cezar Augusto Pinto Motta; da
Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas (Atricon),
Victor Faccioni e do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (Confea), Marcos
Túlio de Mello, firmaram um
acordo de cooperação que busca
um entendimento comum sobre
detalhes envolvidos nos projetos,
obras e serviços de engenharia
e arquitetura. As orientações
técnicas serão utilizadas para
evitar o desperdício de dinheiro
público em construções mal feitas
ou inacabadas. Um dos principais
objetivos dessa parceria é garantir
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que os governantes respeitem
a lei brasileira que cuida do
planejamento necessário antes de
iniciar uma obra pública.
Em sua exposição, o senador
Jefferson Praia deixou claro que o
principal desafio é a mudança da
cultura política do País, ensinando
aos gestores públicos que o sucesso
de uma obra depende de certas etapas
iniciais. Praia é o coordenador
nacional do Grupo de Trabalho
de Aperfeiçoamento e Gestão de
Obras Públicas, criado há cerca
de um ano, durante um fórum que
reuniu, no Senado Federal, em
Brasília, especialistas e autoridades
preocupadas com a questão.
O senador exemplificou que a Lei
nº 8666 especifica o Projeto Básico
(artigos 6º e 7º) um conjunto de
desenhos, memoriais, cronograma e
outros itens necessários antes da fase
de execução de uma obra. E alertou
que, “não é atropelando as leis e
as normas que teremos um Brasil
melhor”.
A seguir, José Barroso Pimentel,
Ministro da Previdência, iniciou
sua apresentação dizendo que a
Previdência Social vive um novo
tempo. E informou que o Brasil está
entre os dez países com maior cobertura
previdenciária por pessoas com mais
de 60 anos de idade. (82%).
O Ministro alertou que o aumento
na expectativa de vida da população
pode forçar um limite de idade maior
para as aposentadorias compulsórias.
Enquanto essa mudança não ocorre,
a Previdência procura universalizar
seus serviços no Brasil, tendo como
meta que todo município com mais de
20 mil habitantes tenha uma agência
onde buscar seus benefícios.
Controle Externo e Auditoria
Operacional
O segundo dia do evento iniciou
com a palestra da Dra Helena Tonet,
“Política de Gestão de Pessoas no
Controle Externo”.
A melhora da qualidade da
fiscalização feita pelos TC’S foi um
102

janeiro 2010 - n. 43

Conselheiro Jair Lins Netto, Maria Lucia Lins, Regina Maria Guimarães e conselheiro
Fernando Bueno Guimarães, do TCMRJ

dos temas mais abordados.
A importância e os avanços
previstos nas auditorias operacionais
foram apresentados pelos auditores
do TCE/BA, Inaldo da Paixão Araújo
e Vivaldo Evangelista Ribeiro.
A auditoria operacional é um
procedimento que avalia os resultados
de um programa governamental
especial sob os pontos de vista da
economia, eficiência e efetividade. A
auditoria operacional é uma das metas
prioritárias do PROMOEX – Programa
de Modernização do Controle Externo
dos Estados e Municípios, que está
sendo implantado em 28 Tribunais de
Contas, inclusive o TCMRJ.
As normas do PROMOEX estipulam
que, para passar para a segunda fase
do programa, pelo menos 75% dos
Tribunais participantes devem estar
capacitados à realização desse tipo
de auditoria.
Os resultados já obtidos e os
próximos passos do Promoex foram
apresentados pelo conselheiro
do Tribunal de Contas de Santa
Catarina (TCE-SC), Salomão Ribas
Junior.
Segundo Ribas, o programa
avançará em diversas frentes. Uma
delas é a realização de pesquisas
(já iniciadas em 14 dos tribunais
participantes) para avaliar o grau
de percepção da sociedade em
relação ao trabalho de controle
externo como contribuição para o
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cumprimento dos preceitos da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).
“Precisamos melhorar a percepção
de que os Tribunais de Contas
contribuem para a gestão correta
dos recursos públicos”, afirmou.
Outro avanço se dará na maior
integração dos tribunais ao
portal Controle Público (www.
controlepublico.org.br) e, em
outra frente, será intensificada
a r e a l i z a ç ã o d e Au d i t o r i a s
Operacionais – trabalho de
fiscalização que busca verificar
os resultados dos programas
governamentais. Já foram
capacitados 150 técnicos para a
atividade, informou.
Na parte da tarde, o Secretário
Federal de Controle Interno, Valdir
Agapito Teixeira, falou sobre “Controle
Interno e Transparência”. O secretário
considerou um desafio que os
gestores públicos se conscientizem
da importância do controle interno
no sentido de evitar crimes contra
o dinheiro da população. Agapito
informou que, só no ano passado, mais
de R$642 milhões regressaram aos
cofres do Governo Federal, resultado
de tomadas de contas especiais. Para
Agapito a combinação equilibrada
das abordagens punitiva e pedagógica
devem ser constante no exercício do
controle.
Segunda palestrante da tarde, Karla
Cristina de Oliveira Ferreira falou sobre

“Comunicação e Integração Social
dos Tribunais”. Para a jornalista, que
coordena a comunicação do TCU, o
trabalho nas assessorias exige equipes
multifuncionais e interdisciplinares.
Especialista em comunicação
estratégica, Karla observou que
o trabalho de uma assessoria de
comunicação não depende apenas
dos profissionais de um setor, mas da
mobilização da instituição inteira.
Karla apresentou também as sete
atitudes dos Tribunais de Contas que
podem fortalecer o reconhecimento
público positivo de suas ações, entre
a imprensa, os jurisdicionados e
a sociedade: mudar a cultura
institucional, ser transparente, estar
próximo da sociedade, planejar e
traçar estratégias, formalizar um
plano nacional de comunicação,
estruturar as assessorias e compartilhar
experiências.
Gestão de pessoas e do
conhecimento
Flávia Ferreira Costa Pires, do
TCE/CE e Adriano César Ferreira
Amorim, do TCU, falaram sobre
gestão de pessoas e do conhecimento
e a experiência na área de gestão de
pessoas do TCU, respectivamente.
Flávia iniciou apontando que, no
âmbito das Cortes de Contas, todo
o arsenal de conhecimento está na
cabeça das pessoas. Falou sobre a
importância do conhecimento, da
gestão do conhecimento no âmbito
do PROMOEX e terminou concluindo
que “A Carta de Brasília representa um
compromisso efetivo pela melhoria da
gestão pública. Os Tribunais de Contas
deverão ser verdadeiros parceiros
nesta nova caminhada”.
Adriano relatou a experiência do
TCU de uma área de pessoal para uma
área de gestão e um departamento de
pessoal.
Segundo Adriano as práticas
modernas de gestão de pessoas
do TCU abordam duas premissas:
alinhamento estratégico e gestão do
conhecimento.
Adriano traçou os passos do

Severino Costandrade, presidente eleito do Instituto Rui Barbosa

TCU desde 2001 até o momento
atual, quando passou a ser dada
mais ênfase ao alcance de metas, o
que gerou a necessidade de melhoria
de desempenho. Daí a gestão de
pessoas reforçou seu planejamento
estratégico.
O tema “Inovações aos métodos e
procedimentos de controle externo” (Lei
Processual) foi abordado por Odilon
Cavalari, do TCU. Odilon defendeu
que o controle das finanças públicas
realizado pelos Tribunais de Contas é
matéria do Direito Financeiro.
Na sequência, antes do jantar de
confraternização, foi distribuído o
Manifesto de Cuiabá, pela Atricon.
Logo após, a assinatura do convênio
com a Editora Fórum para a Biblioteca
Digital, que poderá ser acessada pelos
associados da Atricon, mediante
senha, e que possibilita o acesso
simultâneo a 20 associados.
Logo após foi também assinado
Convênio com a JURISPREVI –
Previdência Associativa do Ministério
Público e de Justiça Brasileira,
que funciona como um sistema
previdenciário suplementar, de adesão
facultativa.
Eleições da Atricon e
Instituto Rui Barbosa
Na mesma data foram eleitas

as novas diretorias da Atricon e do
Instituto Rui Barbosa – IRB.
O conselheiro Salomão Ribas (TCE/
SC) ocupará a presidência da Atricon,
biênio 2010-2011. O presidente Thiers
Montebello, do TCMRJ, ocupa o cargo
de Vice-Presidente.
O conselheiro Severiano
Constandrade, presidente do TCE/TO,
ocupará a presidência do IRB.
A cerimônia de posse e
instalação das diretorias da Atricon
e do IRB será realizada às 15 h do dia
4 de fevereiro de 2010, no plenário
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.
Painel Internacional
No último dia do evento, ocorreu o
Painel Internacional do 25º Congresso
dos Tribunais de Contas, que abordou
as diferenças e aspectos comuns que
podem beneficiar o modelo brasileiro
de controle.
Antonio Arias, da Sindicatura de
Contas do Principado das Astúrias
(Norte da Espanha) foi o primeiro
palestrante, e tratou o tema “Uma
gestão e uma prestação de Contas
hipermoderna”.
Arias achou muitas semelhanças
com o sistema brasileiro: “Temos os
mesmos problemas do Brasil”. Na
Espanha, o desafio tem sido aprofundar
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Antonio Arias vê semelhanças com o sitema brasileiro

os resultados de fiscalização. Além do
Tribunal de Contas do Reino e da
União, 12 das províncias possuem
órgãos de controle autônomos. Uma
prestação de contas hipermoderna
será, no futuro, capaz de detectar a
relação entre os gastos públicos e os
indicadores de vida da população.
Hubert Weber, do Tribunal de
Contas Europeu foi o segundo a falar.
O organismo de fiscalização que
representa reúne 27 países da União
Européia, com sede em Luxemburgo,
onde trabalham 900 pessoas. Foi
criado pelo tratado que instituiu a
comunidade européia com o objetivo
de assegurar o controle das finanças
comunitárias.
Weber informou que a primeira
auditoria do TCE/Europeu, realizada
em parceria com a Corte Federal de
Fiscalização da Alemanha deu origem
a métodos padronizados de comunicar
os resultados das auditorias. “Essa
preocupação em sincronizar as normas
internacionais elaboradas, fixou
a partir dali um referencial para
uma maior eficiência das nossas
atividades”, destacou.
Rubén Edgardo Quijano, do
Secretariado Permanente dos Tribunais
de Contas, Órgãos e Organismos
Públicos da Argentina apresentou a
experiência da SPTCA com controle
externo. Alterando o foco de seu
discurso, Quijano afirmou, diante das
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Rubén Quijano defendeu a independência dos órgão decontrole

críticas sofridas pelo TCU relativas ao
atraso e paralização do governo federal
que, “se um organismo de controle não
tem independência, ele não existe de
fato”. E lembrou que embate semelhante
atingiu a Argentina, durante a reforma
constitucional de 1994.
O Presidente do Tribunal de
Contas da Galícia, Antonio López
Díaz falou sobre a “Integração de
Controles, Controle e Eficácia. O caso
espanhol”.
Díaz considera que um
procedimento padrão pode beneficiar
os resultados regionais e nacionais
das auditorias, evitando que a mesma
obra seja fiscalizada mais uma vez por

diferentes entidades.
Para Díaz, as futuras prestações de
contas devem relacionar os orçamentos
com objetivos e indicadores dos
programas de governo, o que na prática
significa avaliar além da legalidade no
uso do dinheiro dos contribuintes, se
foi um gasto realizado com eficiência
e economia. “Temos que ir as ruas,
perceber o que as políticas públicas
descritas em nossos relatos produzem
para o cidadão”, concluiu.
Última apresentação do Painel, o
presidente do Tribunal de Contas das
Ilhas Canárias, Rafael Medina Jáber,
falou sobre “Acessibilidade eletrônica
dos cidadãos e o papel dos órgãos

Conselheiro Jair Lins Netto e Maria Lucia Lins, no jantar de confraternização
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de controle”, citando que o futuro
do controle público das contas pode
estar nessa relação mais próxima com
o contribuinte. “Uma auditoria sem
papéis”, disse. Nas Ilhas Canárias
já existe uma fiscalização sobre o
quanto são acessíveis à população, os
documentos de controle relativos aos
gastos públicos.
O grau de transparência é
classificado em níveis de 0 a 4. A
experiência é avalizada por conceitos
de administração pública eletrônica
(e – administração) e tenciona habilitar
o cidadão como fiscal direto dos

governos. “O objetivo é ser útil no
processo de tomada de decisões sobre
as políticas públicas, oferecendo, ao
mesmo tempo, informação relevante
para os parlamentares e cidadãos,
resumiu Jáber.
Encerrando o Painel Internacional,
Victor Faccioni agradeceu a presença,
o apoio e o estímulo dos ilustres
r e p r e s e n t a n t e s d o s Tr i b u n a i s
presentes.
Na parte da tarde foi lida a Carta
de Curitiba, documento com as
principais conclusões do 25º Congresso
dos Tribunais de Contas do Brasil;

reproduzida na íntegra, abaixo.
A Carta de Curitiba foi aprovada
por unanimidade durante a assembléia
geral que encerrou o evento. Durante
cinco dias os Tribunais de Contas
debateram medidas para melhorar sua
atuação e buscar maior aproximação
com a sociedade. Também ficou
definido que a 26º edição do Congresso
dos Tribunais de Contas, em 2011, será
em Belém.
Abaixo a íntegra da Carta de
Curitiba.
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Oficina de Planejamento Estratégico
Nacional de Comunicação abre
o 25° Congresso

Francisco Viana orientando os trabalhos na Oficina de Comunicação

N

o dia 14 de novembro,
uma oficina coordenada
pelo jornalista e consultor
de empresas Francisco
Vianna, dirigida aos servidores
das Assessorias de Comunicação
dos Tribunais de Contas deu aos
participantes a oportunidade de
aperfeiçoar os conhecimentos
relacionados à elaboração de um Plano
de Comunicação.
O treinamento, que contou com a
participação de cerca de 70 (setenta)
profissionais, representantes de quase
todos os Tribunais de Contas, durou
cerca de oito horas, e teve como
proposta a compreensão por parte dos
presentes da organização, a estrutura,
os conceitos estratégicos e os recursos
materiais, financeiros e humanos
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que precisam estar indicados no
Plano de Comunicação Estratégica de
uma empresa, aplicados ao Serviço
Público.
Em suas palavras de abertura
da Oficina de Comunicação, Victor
Faccioni, conselheiro do TCE/ RS e
presidente da Atricon afirmou que para
criarmos uma política de comunicação
é necessário promover uma cultura
de comunicação: “ou todo mundo se
compromete ou não vai funcionar”.
O vice-presidente do TCE do Paraná,
conselheiro Fernando Guimarães,
presidente do Grupo de Comunicação
Institucional do PROMOEX, também
participou do encontro.
Faccioni, que também é jornalista,
comentou que esta oficina comprova
o avanço dos tribunais na área de
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comunicação nos últimos anos, mas
alertou que as informações geradas
por esses órgãos não alcançam grande
parte da sociedade. E isto precisa
ser corrigido com uma política de
comunicação eficaz e estrutura
adequada.
Por meio de uma dinâmica de
equipes, em que cada uma desenvolvia
um aspecto, ao término da oficina
foram apresentados o conjunto de
elementos básicos de um plano de
comunicação, que foi citado no
encerramento do Congresso para,
posteriormente, ser implementado pelo
grupo de Comunicação Institucional do
Programa de Modernização do Controle
Externo dos Estados e Municípios
(PROMOEX); entidade que ajudou a
promover o evento.

8º Encontro do Colégio de
Corregedores

R

ealizado paralelamente ao 25º Congresso dos
Tribunais de Contas, o 8º ECCOR – Encontro do
Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais
de Contas do Brasil teve como principais temas
abordados a criação de um novo site do Colegiado, com
o objetivo de promover a interação com os Tribunais de
Contas do Brasil, além de novos desenhos e logomarca e,
entre outros assuntos a composição das Câmaras Técnicas
do Colégio, oferecendo acesso aos auditores e técnicos.
Após a palestra de abertura do 25º Congresso, comum
aos dois eventos, foi feita a abertura do 8º ECCOR pelo
Conselheiro Fernando Guimarães, presidente do Colégio de
Corregedores e Ouvidores do Brasil, que fez a apresentação
das Câmaras Técnicas e lançamento do novo site ECCOR
(foto).
Apresentada a metodologia do trabalho, divididas em
diferentes salas, as Câmaras Técnicas de Ouvidorias e de
Corregedorias se reuniram para tratar dos assuntos relativos
a cada uma.
As ouvidoras Vera Lúcia Amaro, do TCE/PR e Edna
Delmondes, do TCE/BA abordaram respectivamente,
os temas “Administrando a Ouvidoria – solução através
da tecnologia da Informação” e “Experiência no
estabelecimento de novas ações das ouvidorias na busca
de público externo”.
Na Câmara da Corregedorias foram abordados os temas
“Controle Interno e Correição: a experiência do TCE/
PR”, por Mauritânia Borges Pereira, e as experiências dos
Tribunais de Rondônia, por Sonia Dantas Montenegro, e de
Pernambuco, por Cristiana Meira Lins. Foi também discutido
no dia o compartilhamento de soluções procedimentais de
correição frente à digitalização de documentos.
Dia 17, após a palestra “Política de Gestão de Pessoas
no Controle Externo”, a Câmara Técnica de Ouvidoria
se reuniu para tratar de elaboração de material para
deliberação da Reunião do Colégio de Corregedores e
Ouvidores, e a Câmara de Corregedoria, para a apresentação
“A fase do planejamento de correição”, por Willian Wistuba,
no TCE/PR.
No último dia, o evento iniciou com um painel internacional,
com espaço para palestrantes e debates entre os participantes
e, à tarde, a apresentação do Manual de Criação e Implantação
de Ouvidorias e do Regulamento de Uniformização do
Procedimento de Correição Ordinária dos Tribunais de Contas
do Brasil.
O evento foi encerrado com a apresentação das
conclusões reunidas na Carta de Curitiba (box ao lado).

CARTA DE CURITIBA
O Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas
do Brasil, reunido na Cidade de Curitiba, nos dias 16,17 e 18 de
novembro de 2009, como fruto de suas discussões, aprofundadas
nos debates desenvolvidos, firma a presente CARTA DE CURITIBA,
decidindo:
• Consolidar a efetiva atuação do Colégio no aperfeiçoamento
das ações das Corregedorias e Ouvidorias, como instrumento
indispensável na atuação dos Tribunais de Contas do Brasil, ao
encontro dos anseios de sociedade brasileira no controle dos
gastos públicos;
• Consolidar a implantação do Regulamento de Uniformização de
Procedimentos das Corregedorias e do Manual Orientador de
Criação e Implantação de Ouvidorias nos Tribunais de Contas
Brasileiros;
• Consolidar o intercâmbio e a troca de experiências através das
Câmaras Técnicas visando o aprimoramento das atividades das
Corregedorias e Ouvidorias
• Consolidar a realização dos Encontros de Corregedores e
Ouvidores do Brasil, em março e outubro, como instrumento
de aperfeiçoamento das atividades dos Corregedores e
Ouvidores;
• Validar a realização do Planejamento Estratégico como
instrumento essencial para o desenvolvimento das atividades
do Colégio de Corregedores e Ouvidores do Brasil;
• Incentivar a adoção e formatação de um Sistema Único
de Inspeção de Correição, que possa assim unificar os
procedimentos de todas as Corregedorias;
• Eleger a Cidade de Recife, Pernambuco, como sede do IX ECCOR
a ser realizado no final de março de 2010.
Certos de que buscam assim a consolidação das Corregedorias
e Ouvidorias, assinam a presente, dando a mesma publicidade
necessária.
Curitiba, 18 de novembro de 2009.
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TCMRJ avança no
Planejamento Estratégico

Eliane Abreu abrindo o encontro

D

urante três dias e meio 38
servidores, representantes
de cada setor do TCMRJ,
estiveram reunidos no
Hotel Le Canton, em Teresópolis,
para dar prosseguimento à elaboração
do Planejamento Estratégico do
órgão, iniciado em 24 de agosto de
2009. O Planejamento Estratégico
a ser executado pelo TCMRJ deve
seguir o modelo adotado pelo TCU e
implementado no TCE/RN.
Os trabalhos foram orientados
pelos inspetores de controle externo
Ricardo Barbosa Villaça e Cleyton
Marcelo Medeiros, e pelo assessor
jurídico Gláucio Torquato, do
Tribunal de Contas do Rio Grande do
Norte que, com base na experiência
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janeiro 2010 - n. 43

adquirida com a implantação do
planejamento estratégico no TCE/
RN, têm auxiliado o TCMRJ e outros
tribunais no desenvolvimento do
projeto.
No primeiro dia do encontro, após
a acomodação da equipe e almoço, com
os participantes divididos em grupos
contemplando a diversidade de cada
grupo, foi feita uma apresentação
pela psicóloga pós graduada em
comunicação, Eliane Abreu.
Citando Peter Drucker (“A melhor
maneira de prever o futuro é criálo”), o professor Diogo de Figueiredo
(“Só se alcança desenvolvimento com
recursos aplicados e bem aplicados.
A aplicação do recurso depende da
confiança, que é peça fundamental”),
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e Friederich Nietzche (“A objeção,
o desvio, a desconfiança alegre, a
vontade são sinais de saúde: tudo o
que é absoluto pertence à patologia”),
Eliane iniciou sua palestra, afirmando
que “mudar dá trabalho”.
Eliane falou da função da
comunicação, indagando e
respondendo que “a fórmula para
criar o futuro é a compreensão que
vem da comunicação”.
Na sequência, foi iniciado
pelos técnicos Cleyton e Ricardo
Villaça o workshop do Planejamento
Estratégico, visando à elaboração
do referencial estratégico e mapa
estratégico do TCMRJ.
Os técnicos do Rio Grande do
Norte fizeram uma breve retrospectiva

Apresentação do trabalho de um dos grupos participantes

Equipe participante da elaboração do Planejamento Estratégico

de como foi feito o planejamento no
TCE/RN, com o envolvimento de
todos da instituição, “conseguindo
sensibilizar todos os funcionários, de
diferentes níveis”.
Explicada a dinâmica do trabalho,
os grupos se reuniram diariamente,
buscando exaustivamente encontrar
a melhor definição para os elementos
do referencial estratégico: a missão

(o que fazemos e por que existimos),
a visão (o que queremos ser), e os
valores (o que é importante para
nós).
Ao final, definido o referencial,
cada grupo apresentou e defendeu sua
proposta, sendo realizada plenária
na qual, por votação, chegou-se
a definição que irá constar do
Planejamento Estratégico. Foram

escolhidos também os membros
do grupo que dará continuidade ao
detalhamento do Planejamento.
O Planejamento Estratégico vai
direcionar a modernização da atuação
do Tribunal, construir a missão, visão
e traçar os objetivos a serem seguidos,
de acordo com as expectativas da
sociedade em relação ao controle
externo exercido pelos tribunais.
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TCMRJ premia monografias
vencedoras “Prêmio Maurício
Caldeira de Alvarenga”

Francisco Lopes e Thiers Montebello cumprimentam o primeiro colocado, Paulo Bianchi Reis Junior

A

cerimônia de premiação do
Concurso de Monografias
“Prêmio Maurício Caldeira
de Alvarenga” – 8ª edição
ocorreu no dia 12 de dezembro, no
auditório Luiz Alberto Bahia, e foi
conduzida pelo presidente do TCMRJ,
Thiers Montebello, com a participação
dos membros da Comissão Julgadora,
conselheiro Jair Lins Netto – presidente,
e Francisco Domingues Lopes, após
apresentação feita pela secretária
executiva da Comissão, Maria Bethania
Villela.
O tema desta edição foi “A
Importância Social dos Tribunais de
Contas na Efetivação dos Direitos
Fundamentais”, e o prêmio R$9.000,00,
R$7.000,00 e R$5.000,00 para os três
110
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primeiros colocados.
O trabalho apresentado em coautoria pelos técnicos de controle
externo do TCE/RJ Luiza Maia e Paulo
Bianchi Reis Junior, com o título
“Potencialidades a desenvolver” foi o
primeiro colocado.
O segundo lugar coube ao jornalista
Álvaro Guilherme Miranda, da área de
comunicação social do TCE/RJ, com o
tema “Tribunal de Contas e os direitos
fundamentais – A natureza política do
controle externo”.
E o terceiro lugar coube a Carolina
Barros Fidalgo, do Escritório de
Advocacia Rennó Aragão, com o trabalho
“O papel dos Tribunais de Contas na
efetivação dos direitos fundamentais
através das Agências Reguladoras”.
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A diretora do Centro Cultural
e secretária executiva da Comissão
Julgadora, Maria Bethania Villela,
iniciou a solenidade mencionando a
qualidade dos trabalhos, considerada
de muito bom nível por todos, e a
dificuldade da Comissão chegar aos
primeiros colocados.
Composta a mesa, o presidente
Thiers Montebello elogiou o nível
do material recebido, e falou de sua
satisfação em premiar os técnicos de
controle externo, pessoas que integram o
Sistema Tribunais de Contas, ressaltando
o grande interesse que o “Prêmio
Maurício Caldeira de Alvarenga” vem
despertando a cada ano.
Além do prêmio em dinheiro, os
três vencedores receberam certificados

Luiza Maia, co-autora da monografia vencedora, é cumprimentada por
Thiers Montebello

Álvaro Guilherme Miranda recebe o certificado e o cheque
das mãos de Francisco Domingues Lopes

Thiers Montebello cumprimenta a 3ª colocada, Carolina Barros Fidalgo

de participação e foram agraciados com medalhas
do TCMRJ.
Após a premiação, com a presença dos três
vencedores do ano anterior, foi lançado mais um
volume da coleção “Prêmio Maurício Caldeira de
Alvarenga” – Monografias Vencedoras, cujo tema,
em 2008, foi “200 Anos de Administração Pública
no Brasil”.
Estiveram presentes ao lançamento os três
vencedores da edição passada: Heitor Delgado
Correa, Pierre André da Rocha Andrade e Luiz
Eduardo Motta.
O “Prêmio Maurício Caldeira de Alvarenga” foi
instituído em 2002, com o objetivo de incentivar o
desenvolvimento da pesquisa na área de fiscalização
e controle externo da contas públicas.

Pierre André da Rocha Andrade, Heitor Delgado Correa e Luiz Eduardo
Motta, vencedores de 2007
Revista TCMRJ
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Grupo de Controle Social se
reúne no TCMRJ

Participantes do encontro

F

oi no dia 23 de outubro,
no Auditório Luiz Alberto
Bahia, do TCMRJ, o
encontro do Grupo de
Controle Social (GTCS). O
objetivo da reunião foi a apresentação
do projeto “Auditores Cívicos” pelo
presidente do Instituto de Fiscalização
e Controle (IFC), Henrique Moraes
Ziller. Estiveram presentes no evento,
além de representantes de diversas
organizações que buscam o Controle
Social, os seguintes componentes
do GTCS: Marcos Mayo Simões
(TCMRJ); Denise Rossi (TCE/RJ);
Luciene Ferro da Cunha (Receita
Federal); Marcelo Paluma Ambrózio
(CGU/RJ) e Sergio Rodrigues de Abreu
(Receita Federal).
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Henrique Moraes Ziller, durante a apresentação do projeto, e Marcelo Paluma Ambrózio
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4ª IGE recebe homenagem

Honder Wellisch, Marco Antonio Scovino, Thiers Montebello, Paulo Pinheiro, os homenageados Lucia Knoplech, Cícero dos Santos
Silva e Jones Wilson Gonçalves Flexa, com as respectivas moções, e Sergio Aranha

D

urante visita realizada ao
TCMRJ, dia 22 de dezembro,
o vereador Paulo Pinheiro
fez a entrega de Moção
de Aplausos e Louvor da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro aos
servidores Lucia Knoplech, inspetora
geral da 4ª Inspetoria Geral de
Controle Externo, ao técnico de
Contabilidade, Cícero dos Santos
Silva e ao técnico de Controle Externo,
Jones Wilson Gonçalves Flexa. A

moção, por iniciativa do vereador,
deveu-se ao trabalho desenvolvido
durante a inspeção ordinária
realizada pela Inspetoria junto aos
Hospitais Municipais Miguel Couto,
na Gávea, Lourenço Jorge, na Barra
da Tijuca e Ronaldo Gazolla, em
Acari. A homenagem prestada pela
Câmara dos Vereadores é, também, o
reconhecimento da importância dos
servidores públicos municipais para o
desempenho da atividade fiscalizatória

por parte do Poder Legislativo do Rio
de Janeiro.
A entrega da Moção aconteceu no
Gabinete da Presidência e estiveram
presentes, além dos agraciados, o
presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello, o chefe de gabinete da
Presidência, Sérgio Aranha, o diretor
da Secretaria de Controle Externo,
Marco Antonio Scovino , o vereador
Paulo Pinheiro e o assessor Honder
Wellisch.

Polícia Militar do Rio de Janeiro
condecora presidente do TCMRJ

O

presidente Thiers Montebello foi agraciado
com a Medalha Ordem do Mérito Policial
Militar, no Grau de Comendador, como
reconhecimento aos serviços prestados à
Polícia Militar do Rio de Janeiro, recebendo a distinção
do Comandante Geral da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, coronel Mário Sérgio de Brito Duarte.
A solenidade de condecoração, ocorrida dia 29 de
dezembro, no Quartel General da PMRJ, teve como
objetivo homenagear profissionais e líderes de vários
segmentos da sociedade civil e militar.
A Ordem do Mérito Policial Militar é a mais alta
condecoração outorgada pela Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro.
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Presidente do TCMRJ recebe Colar
do Mérito do Ministério Público

O presidente Thiers Montebello com o Corregedor-Geral do MP, Cezar Romero de Oliveira Soares

O

Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro entregou,
dia 14 de dezembro, em
sua sede, a Medalha do
Colar do Mérito para personalidades
que prestaram relevantes serviços ao
Ministério Público e à sociedade no
ano de 2009. O governador Sérgio
Cabral esteve presente à solenidade.
Receberam a medalha o presidente
do Tribunal de Contas do Município do
Rio, Thiers Montebello, a procuradorageral do Estado, Lúcia Léa Tavares, o
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secretário de Segurança, José Mariano
Beltrame, o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Carlos Alberto
Direito (in memoriam); o procuradorgeral da República, Roberto Gurgel
Santos, e os deputados estaduais
Marcelo Freixo e Alessandro Molon,
entre outros.
Na solenidade, que marcou
também as comemorações do Dia
Nacional do Ministério Público, o
procurador geral de Justiça, Cláudio
Lopes, fez o lançamento oficial do
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Mapa Estratégico – elaborado com a
contribuição de todos os promotores
do MP – com as prioridades, metas e
indicadores de desempenho que vão
orientar o trabalho da Instituição nos
próximos dez anos.
Logo após a entrega da medalha,
o procurador-geral, diretores e
promotores inauguraram as obras
de revitalização da Praça Antenor
Fagundes, em frente ao prédio do
Ministério Público.

Coral do TCMRJ faz
apresentação de Natal

E

m 17 de dezembro o Coral do
TCMRJ realizou a audição
de Natal no Auditório
Luiz Alberto Bahia. A
apresentação trouxe
momentos de alegria e desligamento
das tarefas habituais do público
presente, formado, em sua maioria, por
servidores do Tribunal . Os coralistas,
simpáticos e alegres, demonstraram
vigor e perfeita sincronia e afinação,
usando instrumentos musicais para
abrilhantar a apresentação.
O repertório cantado foi mesclado
de músicas populares e músicas
natalinas, o que fez da apresentação
uma despedida do Coral do ano de
2009.
O Coral apresentou-se, também,
no dia 22 de outubro de 2009, no 23º
Encontro de Corais - Projeto “5ªs na
Quinta” no Museu Conde de Linhares,
em São Cristóvão, cantando quatro
canções: Capim (Djavan), Canção de
Verão (Thomas Roth e Lulu Guedes),
Conversa Fiada (Wilson Batista) e

Trenzinho Caipira (Villa-Lobos - texto
de Ferreira Goulart).
Em novembro (dia 03), o Coral
do TCMRJ fez uma participação no
programa “Som Vocal”, dedicado ao
movimento Canto Coral Brasileiro e à
Música Popular Brasileira. O programa
é veiculado pela Rádio MEC/AM
(800Khz) e on line (www.radiomec.

com.br), às quintas-feiras, 22 h, com
horários alternativos aos sábados (16h)
e segundas (2h da manhã).
O Coral teve sua apresentação
veiculada pela Rádio MEC, nos
dias 26, 28, e 30/11, com um
repertório variado de músicas novas
e antigas.
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Prefeito visita o TCMRJ

Pedro Paulo, Antonio Carlos Flores de Moraes, Jair Lins Netto, Carlos Henrique Amorim, José de Moraes, Eduardo Paes, Fernando dos
Santos Dionísio, Jorge Felippe, Stepan Nercessian, Luiz Antonio Guaraná e Nestor Rocha

O

prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhado de
membros de sua equipe, esteve no TCMRJ dia 15
de dezembro, para almoço com o presidente Thiers
Montebello e os conselheiros Antonio Carlos Flores
de Moraes, Jair Lins Netto, José de Moraes e Nestor
Rocha, e o procurador Carlos Henrique Amorim.
Na ocasião foram tratados assuntos de interesse da administração
pública.
Participaram do encontro o Secretário da Casa Civil, Pedro Paulo,
o procurador geral Fernando dos Santos Dionísio, os vereadores
Jorge Felippe, presidente da Câmara do Rio, Stepan Nercessian e
Luiz Antonio Chrispim Guaraná.

O prefeito Eduardo Paes com a servidora Maria
Raimunda Borges Fraga, do Gabinete da Presidência

Marcelo Medeiros

O

prematuro falecimento de Marcelo Machado Medeiros representa
um enorme vazio para este Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro.
Na qualidade de Assessor da Presidência, Marcelo
Medeiros teve marcante atuação profissional revestida de
absoluta dedicação aos assuntos afetos a esta Instituição.
Suas inter venções, sempre que convocado,
caracterizavam-se pelo equilíbrio, sobriedade, e pelo
profundo conhecimento das questões de interesse da
Cidade do Rio de Janeiro, produto de sua intensa atividade
parlamentar, tendo sempre recebido expressivo sufrágio
popular para representar, no início o então Estado da
Guanabara, e a seguir o Estado do Rio de Janeiro, em quatro
mandatos consecutivos junto à Câmara dos Deputados, tendo
sido em uma oportunidade o candidato mais votado.
Como Deputado Federal, Marcelo se revelou importante
conselheiro para os diversos Governantes deste Estado e desta
Cidade, com os quais conviveu, sempre com incontestável espírito
público.
Marcelo brilhou ainda na Advocacia, cuja vocação herdou de seu pai,
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Dr. Carlos Medeiros Silva, a quem coube a responsabilidade
do exercício de diversos cargos de expressão, como o de
Procurador Geral da República, Ministro da Justiça e de
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Jornalista atuante e participativo, refletia em
seus artigos sua inegável sensibilidade pelas
questões afetas à população do Estado do Rio
de Janeiro.
Além de servidor interessado, Marcelo
reunia a sublime característica de agregar e
cultivar amizades duradouras, às quais dedicava
imenso carinho e devoção. No período de cinco
anos em que atuou na assessoria da Presidência
deste Tribunal, Marcelo conquistou a simpatia e a
admiração de todos os seus colegas, fruto de sua
marcante capacidade catalisadora, transformando-os
em verdadeiros amigos.
Marcelo Medeiros, como legado, deixa perene em todos os
que tiveram o privilégio de com ele conviver, seu exemplo de homem
público e a imensa saudade de um verdadeiro amigo.

Visitas ao TCMRJ
Outubro.2009

Dia 1 - Leonardo Espíndola, procurador; Michel Assef, advogado; conselheiro Nestor Rocha;
Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia; Vagner Victer, presidente da CEDAE; Thiers
Montebello; Fernando Avelino, presidente do Detran; conselheiro José de Moraes; Manuel Ribeiro
Gonçalves, presidente do Estaleiro EISA e Flavio Willeman, procurador estadual.

Dia 20 - David
Cimadevilla e José
Manoel Lopes
Rama, membros
do Governo
de Santiago de
Compostela
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Dia 21 - Desembargadora Renata
Machado Cotta

Dia 28 - Hudson
de Carvalho,
Thiers Montebello,
Carlos Augusto
Montenegro,
diretor do IBOPE
e conselheiro José
de Moraes

Novembro.2009

Dia 4 - Procuradora
Vanice Lírio do Valle.
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Dia 19 - Thiers Montebello ladeado, à direita, pela secretária de Fazenda Eduarda Cunha de
La Roque e assessora e, à esquerda, por Marco Antonio Scovino, diretor de Controle Externo do
TCMRJ e assessores da SMF.

Dia 25 - Thiers
Montebello, entre o
promotor de Justiça
Paulo Rangel,
Sergio Coelho e
Ricardo Chartini

Dia 30 - Conselheiro Nestor Rocha, Thiers Montebello, Carlos Rodrigues Monteiro, conselheiro
José de Moraes, Albert Danan, Renato de Oliveira Freitas e Agostinho Teixeira
Revista TCMRJ
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Dia 30 - Juiz João Carlos de Souza
Correa, entre Thiers Montebello e os
conselheiros José de Moraes e Nestor
Rocha

Dezembro.2009

Dia 7 - Sergio Aranha, Chefe de Gabinete do TCMRJ, Thiers Montebello, Sergio Tadeu Sampaio
Lopes, Assessor Especial da Presidência do TCMRJ com Américo da Costa Borges, diretor financeiro
da Riotur, e Alexandre de Paula e Fabiano dos Santos Crespo

Dia 9 – Ângela
Fonti, presidente da
Comlurb, na foto
com o delegado
José Alberto Pires
Lage, o conselheiro
Nestor Rocha,
Thiers Montebello,
o assessor Augusto
César Nóbrega
e o conselheiro
José de Moraes
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Dia 11 - Cynthia
Nogueira e o
deputado federal
Ciro Nogueira
entre Thiers
Montebello e o
conselheiro José de
Moraes

Dia 16 –
Vereadores
Clarissa
Garotinho,
Roberto Monteiro,
Andrea Gouvêa
Vieira, e S. Ferraz
e a assessora
parlamentar , com
o conselheiro José
de Moraes e Thiers
Montebello

Janeiro.2010
Dia 26 Desembargador
José Carlos
Maldonado
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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.

AUDITORIA
Legado dos Jogos Pan-Americanos/
Rio 2007 – SMF
Conselheiro Relator:
Antonio Carlos Flores de Moraes
Processo nº: 40/002.291/2009
Sessão Plenária de 21.10.2009
O ufanismo é necessário, mas deve
ser comedido quando tratamos dos
reais interesses de uma população,
do futuro de uma cidade capital, que
é de conhecimento geral uma caixa
de ressonância para o país.
Submete-se à apreciação desta
Corte de Contas, o presente Relatório
de Auditoria, realizada na Secretaria
Municipal de Fazenda / Legado dos
Jogos Pan-Americanos/ Rio 2007,
tendo como área de avaliação os
imóveis municipais, especificamente
equipamentos esportivos. A referida
Auditoria ocorreu nos meses de abril/
maio de 2009, sendo constituída por
servidores lotados nas 1ª e 2ª IGE.
A Equipe Auditora objetivou o
legado dos “Jogos Pan-Americanos –
Rio 2007”, que é amplo e diversificado,
abrangendo aspectos materiais e
imateriais. Em seu trabalho foram
priorizadas as quatro maiores
edificações de caráter permanente,
cujos investimentos culminaram na
construção dos próprios denominados
Estádio Olímpico Municipal João
Havelange, Arena Multiuso, Parque
Aquático Municipal Maria Lenk e
Velódromo Municipal.
A E q u i p e Au d i t o r a c i t o u ,
inicialmente, que para a realização
do Pan-Americano – Rio 2007, grandes
investimentos diretos e indiretos
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foram carreados, provenientes do
Município, do Estado, da União e
do Comitê Organizador dos Jogos
Pan-Americanos – Rio 2007 S/C Ltda
(CO-RIO).
Exemplificou os investimentos
municipais na construção do Estádio
Olímpico Municipal João Havelange,
inicialmente com previsão de
R$ 87.389.409,59, conforme Contrato
nº 125/2003, aditivado por 10 Termos;
Contrato nº 03/2005 no valor de
R$ 115.314.365,60, aditivado por
8 Termos; Contrato nº 151/2005 no
valor R$ 1.543.748,56 com 2 Termos
Aditivos; Contrato nº 172/2006 no
valor de R$ 52.747.521,26 e aditivado
por 5 Termos, e finalmente Contrato
nº 02/2007 com 1 Termo Aditivo, no
valor de R$ 80.514.800,00, totalizando
R$ 395.646.418,24.
Em seguida, abordou os recursos
municipais na construção da Arena
Multiuso, com previsão inicial,
conforme Contrato nº 02/2006, de
R$ 67.602.734,93, com 12 Termos
Aditivos; Contrato nº 180/2006 no
valor de R$ 34.634.088,65, aditivado
por 7 Termos; Contrato nº 80/2007
no valor de R$ 149.387,96 e Contrato
nº 68/2007 no valor de R$ 1.342.989,50,
totalizando R$ 127.463.580,38.
Em sequência, a Equipe Auditora
relacionou os investimentos
municipais na construção do Parque
Aquático Municipal Maria Lenk, com
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previsão inicial, conforme Contrato
nº 03/2006, de R$ 48.687.908,65,
aditivado por 4 Termos; Contrato
nº 79/2007 no valor de
R$ 7.765.497,49, com 1 Termo Aditivo
e Contrato nº 183/2006 no valor de
R$ 14.827.418,63, aditivado por 5
Termos, totalizando R$ 84.970.151,40.
Fi n a l m e n t e s e r e l a c i o n o u
os investimentos municipais
na construção do Velódromo
Municipal, com previsão inicial,
conforme Contrato nº 192/2006,
de R$ 9.758.267,60, que, após
4 Te r m o s Ad i t i v o s , t o t a l i z o u
R$12.003.194,82.
A justificativa para o investimento
foi realizada através da busca de
documentos que indicassem o
motivo traçado pelo Município para
a realização da despesa. Também
se pesquisou, junto aos processos
administrativos de licitação das
obras e os da posterior entrega dos
próprios municipais, em cessão ou
concessão do uso. O processo foi
complementado através de entrevistas
junto aos responsáveis pela RIOURBE
e Secretaria Municipal Especial da
Copa 2014 e Rio 2016.
Apesar dos esforços dispensados,
a Equipe Auditora não encontrou
documentação que indicasse
motivação para realização do ato
administrativo.
A referida equipe, concluiu,
pelas informações prestadas em
depoimentos dos entrevistados,
que a razão determinante para
realização dos investimentos referiuse principalmente à efetivação dos
Jogos Pan-Americanos e Para-PanAmericanos 2007, os quais teriam
a capacidade de gerar impactos
positivos no desenvolvimento social,
arrecadação municipal, no turismo e
na opinião pública, pela divulgação
nacional e internacional da marca
RIO. Existia, ainda, o interesse
adicional do Município em sediar

outros eventos esportivos, tais como
os Jogos Mundiais Militares 2011,
Copa do Mundo de Futebol 2014 e
as Olimpíadas 2016. Contudo, por
si só, não ensejaria a realização do
investimento naquele momento.
A seguir a equipe abordou os
impactos sócio-econômicos dos
Jogos Pan-Americanos 2007, citando
relatório da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE, que
afirmou terem os impactos alcançados
não só a Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, mas também o restante do
Estado e do País.
O citado Relatório indicou que
os Jogos geraram impactos de curto,
médio e longo-prazo; diretos, indiretos
ou induzidos.
Os impactos de médio e de longo
prazo ocorreram, principalmente,
sobre a expansão e a melhoria da infraestrutura econômica e social da região
metropolitana, que teve de se adaptar
e se estruturar para a prestação de
serviços esportivos adicionais e para
atendimento aos fluxos incrementais
de pessoas (turistas, atletas, gestores,
etc.). Esses impactos repercutiram na
capacidade de produzir mais bens e
serviços ao longo do tempo. Por sua vez
os impactos de curto prazo referem-se
à injeção de gastos adicionais para dar
suporte operacional à realização dos
jogos, de investimento (construção
de novas facilidades, compras de
máquinas e equipamentos) e de
custeio, aplicações que tiveram
origem nos três níveis de governo e no
CO-RIO. Esses impactos ocorrem em
termos de maiores níveis de produção
(pela utilização da capacidade ociosa
disponível no sistema produtivo),
valor adicionado, massa salarial,
arrecadação de impostos indiretos e
de empregos.
Constam do referido Relatório os
gastos totais com a organização do
evento, divididos em infra-estrutura
e custeio, bem como os impactos que
estes gastos geraram na economia,
em nível de produção, divididos em
valor adicionado, massa salarial,
emprego e arrecadação de impostos
indiretos. (Vide quadro demonstrativo

às fls. 10).
Através da análise do citado
quadro, a Equipe Auditora, verificou
que foram gastos cerca de R$ 3,5
bilhões; R$ 2,1 bilhões em infraestrutura e o restante em gastos de
custeio nas três esferas de governo,
mais a participação do CO-RIO.
Pode-se afirmar que os gastos em
infra-estrutura causaram um impacto
de R$ 5,25 bilhões na produção
(especialmente na construção
civil e no comércio) e o montante
despendido pelo Governo Federal
(aproximadamente R$ 990 milhões)
causou um impacto de R$ 3,5 bilhões
na produção (sendo a Administração
Pública o setor mais beneficiado).
Continuou a equipe falando sobre
o objetivo e o escopo do trabalho,
deixando claro que buscou avaliar
o investimento municipal para a
realização dos Jogos Pan-Americanos –
Rio 2007, tendo em vista a importância
dos valores dispensados.
O interesse maior da avaliação é
garantir a manutenção, a utilização
dos próprios municipais e a adequação
do investimento aos princípios
administrativos, visando à otimização
de seus resultados e, assim, de sua
contribuição para a sociedade.
Em relação à metodologia
a equipe direcionou para a
realização de verificação in loco nos
equipamentos esportivos, somada a
questionamentos complementares
junto aos órgãos responsáveis, sendo
descartada a opção pela realização
de uma auditoria operacional,
diante da ausência de referências
para determinação de resultados
específicos (objetivos e metas) na
utilização dos equipamentos em
momento posterior à realização dos
Jogos Pan-Americanos – RIO 2007.
Por conseguinte, buscando se a continuidade dos trabalhos
de verificação junto aos próprios
municipais em questão, foram
adotados como fonte de referência
os relatórios das visitas anteriores
deste TCMRJ, que tiveram como
objetivo verificar a execução dos
termos contratuais de concessão

ou cessão de uso, com destaque
para as condições de manutenção,
conservação e funcionamento das
instalações, equipamentos e móveis
dos equipamentos esportivos.
Ressaltou-se, ainda, que nos
referidos trabalhos de visita
técnica também foram apontadas
impropriedades, quanto a aspectos
construtivos dos imóveis.
Em seguida a equipe relatou
suas observações sobre cada
equipamento esportivo municipal,
após visita, abrangendo manutenção
e conservação, impropriedades,
utilização do bem, aceitação da obra,
pagamentos, seguro e a fiscalização
por parte do Município.
A Equipe Auditora concluiu
o seu trabalho, com o propósito
de contribuir para o controle e
administração dos equipamentos
esportivos municipais, observado
o escopo do presente relatório,
sugerindo as seguintes ações:
Promover acompanhamento das
medidas de correção das pendências
construtivas, de forma a garantir a
qualidade da finalização da obra e o
encargo do Município de concessão
de “habite-se” das mesmas, tendo em
vista o exposto nos subitens 2.3, 2.5,
3.3, 3.5, 4.3, 4.6, 5.3 e 5.6.
Informar se os acréscimos de obras
realizados pela Cia Botafogo, bem
como se a exibição de publicidade,
foram regularizados conforme
as exigências contratuais/legais
previstas, tendo em vista o exposto
no subitem 2.4.
Informar sobre a autorização e
as condições oferecidas pela SMF
para o parcelamento requerido pela
Cia Botafogo e sobre o cumprimento
dos pagamentos previstos, conforme
apontado no subitem 2.6.
Esclarecer a questão fiscal do
Estádio Olímpico Municipal João
Havelange e da Arena Multiuso,
principalmente quanto aos tributos e
tarifas inerentes aos mesmos (propter
rem) e exigir o cumprimento da
apresentação trimestral do relatório,
conforme nos subitens 2.6 e 3.6.
Exigir a apresentação da apólice
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de seguro da Arena Multiuso, com
as coberturas previstas no item i
da Cláusula Quarta 13 do Termo de
Concessão de Uso, tendo em vista o
exposto no subitem 3.7.
Envidar esforços para definir
os critérios construtivos da rampa
definitiva de acesso, de forma a
garantir o cumprimento da obrigação
estabelecida pela Cláusula Quarta,
item b, do Termo de Concessão de
Uso, conforme apontado no subitem
3.8.
Esclarecer o compromisso
estabelecido na Cláusula Quarta do
Termo de Cessão de Uso nº 08/2008-F/
SPA e informar as soluções para o
seu cumprimento, tendo em vista o
subitem 4.5.
Exigir o cumprimento do
compromisso do Comitê Olímpico
Brasileiro – COB quanto à implantação
da “escolinha” de ciclismo indoor,
tendo em vista o subitem 5.5.
Definir o cumprimento
estabelecido na Cláusula Quarta do
Termo de Cessão de Uso nº 11/2008-F/
SPA, exigindo o seu cumprimento, se
necessário, conforme o apontado no
subitem 5.5.
Solicitar ao COB a relação
dos usuários do Velódromo, com
acesso para treino na pista e o seu
regulamento de uso, com vistas à
fiscalização da correta utilização do
bem, em especial da pista, construída
com materiais diferenciados e de alto
valor, visando o cumprimento do
apontado no item 6.
Relacionar os contratos firmados
pelo Município com os prestadores
de serviço e/ou concessionários
que operavam no Parque Aquático
e Velódromo antes da entrega dos
imóveis em cessão de uso. Tais
contratos, com base no inciso III da
Cláusula Nona dos termos da Cessão
de Uso, devem ter sido rescindidos
para evitar a sucessão do COB nas
obrigações do Município, bem como
para evitar que o Município continue
figurando como contratante em
serviços prestados à cessionária,
tendo em vista o apontado no item
6.
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Promover a nomeação de
fiscais responsáveis, que deverão
realizar acompanhamento periódico
e contínuo do cumprimento dos
encargos estipulados nos termos de
Cessão e Concessão de Uso, conforme
apontado no item 6.
Instituir trabalho conjunto
com a SMEL, com o intuito de
garantir o melhor aproveitamento
no cumprimento dos encargos
estabelecidos na Cláusula Quarta dos
Termos de Cessão de Uso números 08
e 11/2008-F/SPA, conforme apontado
no item 6.
Definir as competências da
RIOURBE e da Superintendência de
Patrimônio na fiscalização do Termo
de Concessão de Uso nº 46/2007,
segundo apontamento no item 6.
15.Visto que a fiscalização do
cumprimento dos encargos de
construção e de manutenção encontrase dividida entre a Superintendência
de Patrimônio e a RIOURBE, instituir
grupo de trabalho contínuo para
compartilhamento de informações
técnicas, tendo em vista o exposto
no item 6.
Por todo o exposto, a Equipe
Auditora sugeriu o encaminhamento
do presente relatório à Secretaria
M u n i c i p a l d e Fa z e n d a –
Superintendência de Patrimônio, a
fim de que esta se manifeste sobre as
impropriedades, elencadas no item 7,
adotando as providências saneadoras,
com posterior encaminhamento a
esta Corte.
Opinou, ainda, pela remessa
de cópia do relatório em questão à
RIOURBE e à SMEL, para ciência e
pronunciamento, no que couber.
O Sr. Diretor da Secretaria de
Controle Externo, o Sr. SecretárioGeral, assim como a douta
Procuradoria Especial, se manifestam
de acordo com o Relatório elaborado,
bem como com o encaminhamento
sugerido.
É o Relatório.
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Preliminarmente,
considero oportuno e
justo deixar consignado a competência,
zelo e dedicação demonstrados pela
equipe auditora, composta pelos
servidores Augusto César Silva e
Vargas, Carlos Trillo Negreira, lotados
na 1ª IGE e Carlos Roberto Millet
Cavalcanti Junior, lotado na 2ª IGE,
por ocasião da realização da presente
Auditoria. Foram minudentes no
exercício do cumprimento da tarefa
e apresentaram um farto e minucioso
registro fotográfico.
Entende-se como legado aquilo
que alguém transmite a outrem, uma
geração, uma administração transmite
à posteridade. Antes, durante e após
muito se falou sobre o legado dos
Jogos Pan-Americanos – RIO 2007.
O ufanismo é necessário, mas
deve ser comedido/contido quando
tratamos dos reais interesses de uma
população, do futuro de uma cidadecapital, que é de conhecimento geral
uma caixa de ressonância para o
país. Inclusive, esta preocupação foi
objeto de um Termo de Cooperação
Técnica assinado recentemente por
este c. Tribunal com a Comissão de
Fiscalização e Controle do Congresso
Nacional.
A mesma ótica, posteriormente,
é esposada pelo Ministério Público
Estadual, através de seu Procurador
Geral, Dr. Cláudio Soares Lopes,
quando externou que os problemas
o c o r r i d o s n o Pa n - A m e r i c a n o
servirão de estímulos para um
acompanhamento, visando os futuros
eventos esportivos (JB – Cidade –
15/10/2009).
Existe um legado que não podemos
deixar de observar ou esquecer: o
legado das falhas, como por exemplo:
um planejamento com imperfeições,
embora houvesse tempo de sobra para
fazê-lo de forma acurada; ampliação
dos custos de construção (em todos os
equipamentos esportivos auditados);
falhas no processo de construção;
subutilização dos equipamentos;
falhas no processo de fiscalização
pelo Município do Rio de Janeiro;
inexistência de parcerias efetivas
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entre entes municipais, com o fito de
otimizar o uso racional, etc.
Todas estas questões, no meu
modo de ver, não deixam de ser um
legado dos Jogos Pan-Americanos –
RIO 2007, para os futuros eventos
esportivos já definidos para ocorrerem
na Cidade do Rio de Janeiro, tais como
os Jogos Mundiais Militares 2011, a
Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014
e as Olimpíadas de 2016.
Causa espécie a situação de Bárbara
Leôncio, a jovem velocista com 17
anos de idade, campeã mundial dos
200 metros, que esteve ao lado do
presidente Lula em Copenhague e
impressionou os delegados do Comitê
Olímpico Internacional com sua
participação no vídeo-surpresa.
O sonho de nossa jovem Bárbara
é treinar no Estádio Olímpico
João Havelange, que custou
aproximadamente R$ 400 milhões.
Foi entregue à Companhia Botafogo
S.A pelos próximos 20 anos, com
um aluguel mensal de R$ 36.000,00,
e por ocasião da Auditoria devia R$
362.100,39 aos cofres municipais.
Enquanto isto, Bárbara Leôncio,
vai correndo na pracinha do Mato
Alto, em Curicica. Infelizmente, a
Vila Olímpica do Mato Alto está em
obras desde o final do 1º semestre.
O Parque Aquático Municipal
Maria Lenk está tendo todos os

azulejos e ladrilhos retirados, por
falha de colocação. Seria a possível
causa o uso de uma argamassa com
baixo poder colante, aliada a uma
fiscalização pouco efetiva?
Manuel Herce Vallejo, urbanista
espanhol, com participação destacada
na preparação de Barcelona para as
Olimpíadas de 1992, exemplo para
o mundo, destacando-se os grandes
eixos rodoviários implantados, diz
que as olimpíadas são de fato uma
enorme festa, não devendo só deixar
ressaca, mas sim um legado de
orgulho para a cidade. Infelizmente
não foi o caso do Pan, parece-me que
a ressaca continua.
A preparação das Olimpíadas
de Londres 2012 aproveita os
investimentos olímpicos para
transformar a área segregada
escolhida. Deixará um legado positivo
nos aspectos esportivo, econômico,
social e de infraestrutura urbana.
Aqui nada mudou em termos
de malha rodoviária, em termos de
melhoria do transporte de massa, em
termos de se propiciar condições para
os atuais atletas e também gerações
futuras. Neste aspecto restou um
legado negativo.
A concentração na construção da
maioria dos equipamentos esportivos
e prédios residenciais (Vila Olímpica)
situou-se na Barra da Tijuca.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Implantação do Projeto de
Regularização Urbanística e
Fundiária - SMH
Conselheiro Relator:
Ivan Moreira dos Santos
Processo nº: 40/002.737/2009
Sessão Plenária de 14.09.2009
A jurisdicionada deverá justificar ou retificar, mediante errata, os itens
apontados.

O que foi construído na área da
1ª Divisão de Exército (Deodoro)
atende muito pouco à população civil.
Podemos imaginar a existência de um
legado que não atende aos segregados,
completamente diferente do bom
exemplo, politicamente correto.
Que é o Centro Esportivo Miécimo
da Silva, que desde a década de 90
atende a todos que o procuram, em
diferentes modalidades esportivas
e diversificados níveis econômicosociais, dos 8 aos 80 anos de idade.
Em conformidade com o Relatório
de Auditoria elaborado, o opinamento
do Corpo Instrutivo e o parecer
exarado pela douta Procuradoria
Especial, voto por diligência,
para que as Jurisdicionadas (SMF,
RIOURBE e SMEL) se pronunciem
sobre as impropriedades elencadas
pela Equipe Auditora, naquilo que
lhes é pertinente.
Cópias do Relatório de Auditoria,
deste Relatório e Voto deverão ser
encaminhadas à Secretaria Municipal
de Fazenda, RIOURBE e SMEL, bem
como ao Exmo. Sr. Prefeito para
conhecimento da matéria.
Fixo para o atendimento da
diligência o prazo de 30 (trinta)
dias.

Submete-se à análise deste
Tribunal de Contas, o Edital de
Concorrência Pública nº 005/2009, da
Secretaria Municipal de Habitação,
cujo objeto é a contratação de
empresa para implantação do Projeto
de Regularização Urbanística e
Fundiária em áreas da antiga Colônia
Juliano Moreira, contempladas
no Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, do Governo
Federal, a cargo da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, pelo
prazo de 24(vinte e quatro) meses
e valor de R$2.600.000,00 (dois
milhões e seiscentos mil reais).
Da análise da documentação
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inserida, a 7ª IGE, em conformidade
com a Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, e com o RGCAF, às
fls.23/26, destaca dentre outros
pontos que:
Item I.3 - a publicação do aviso do
certame no jornal O Dia e DOU não
atendeu as decisões proferidas por
esta Corte de Contas, por não conter
o valor do certame (fls.260/261 – capa
de documentos);
Item I.8 - o edital se encontra
disponível no portal “e -Compras
Rio”, no entanto, o acesso aos seus
arquivos não está disponível;
Item II.3 - foi observada uma
imperfeição em relação ao valor da
hora calculada para o profissional
denominado arquiteto Junior. A
tabela de preços, de março/09,
indica que o preço da hora é de
R$ 15,75 (quinze reais e setenta e
cinco centavos), enquanto que o
orçamento consigna a importância
de R$ 15,41 (quinze reais e quarenta
e um centavos);
Item II.4 - para o Item Assistente
Social foi utilizado o valor do SCORio correspondente ao arquiteto
Junior;
Item II.5 - quanto ao item instalação
e manutenção do escritório técnico,
existe a necessidade de demonstração
da origem e metodologia utilizada
para a previsão dessa despesa. No
tocante a este item, a 7ª IGE destaca
ainda que o subitem 5.1.1 do Termo
de Referência estabelece que o
escritório técnico a ser instalado
possui as mesmas características do
exigido no Edital de Concorrência no
06/2009, inclusive quanto à área de
60 (sessenta) m². Entretanto, tanto o
valor para instalação quanto para a
sua manutenção são divergentes;
Item II.6 - com relação à Pesquisa
de Mercado, é indispensável que
a Administração demonstre qual
a metodologia aplicada para
estabelecimento do preço oficial,
especificamente no que se refere
às parcelas referentes ao material
de divulgação e elaboração de
laudos técnicos de engenharia e
126
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arquitetura;
Item II.7 - com relação ao
auxiliar de cadastro, o valor hora/
funcionário de R$ 2,14 (dois reais e
quatorze centavos) multiplicado por
240 (duzentos e quarenta), critério
adotado na Concorrência nº 06/2009,
não corresponde ao previsto para a
categoria na Lei mencionada como
base (Lei estadual nº 5357/2008), ou
seja, R$ 512,67 (quinhentos e doze
reais e sessenta e sete centavos);
Item II.8 - para o agente comunitário
não foi possível estabelecer a
correspondência dos valores com os
previstos na Lei nº 5357/2008;
Item II.9 - o levantamento
topográfico foi baseado na tabela
SCO-RIO de abril de 2009 e não de
março de 2009 como indicado na
Planilha Orçamentária oficial (fls.39
do Processo Administrativo);
Item II.10 - para o aluguel mensal
de veículos foi utilizado valor da
Tabela SCO-Rio relativo a junho/2009
e não março/2009 como consta da
Planilha Orçamentária oficial;
Item II.11 - inexistem no processo
elementos que permitam avaliar a
justificativa de que o valor da hora/
mês do cadastrador equivale aquele
fixado para agente censitário;
Item II.12 - necessário se faz, que
venham aos autos, os esclarecimentos
relacionados com a forma de
composição do preço oficial, inclusive,
no que diz respeito à composição
das horas e sua correspondência
com as quantias especificadas nas
diversas etapas de execução mensais
expressadas no cronograma físicofinanceiro.
A 7ª IGE assinala ainda que, para
os serviços objeto dos itens 10.2, 10.3
e 10.5, do Termo de Referência, a
administração fez constar ao final dos
mesmos uma observação informando
que a medição se dará com base em
unidades levantadas, não restando
claro, por via de consequência, como
será realizada a medição se os valores
de tais unidades ou suas claras
composições não estiverem fixadas no
Edital ou em um dos seus anexos;
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Item III.1 - a exigência de
demonstração de experiência da
licitante (subitem 11.1.3) através
da apresentação de quantidade
mínima de (dois) atestados está
em dissonância com o Subitem
10.01.B2 do edital e fere a Lei de
Licitações, uma vez que impede
o prosseguimento no certame de
licitante previamente habilitado;
Item III.2 - existe a indicação de
uma Planilha de Preço, no subitem
13.07, que constitui o Anexo VI,
entretanto, esse documento deixou
de ser enviado e também não foi
localizado na página da Prefeitura
na Internet “ecomprasrio”.
A 7ª IGE ressalta ainda que
a parte final do subitem 13.07
que diz “...somente serão aceitas
as propostas obtidas através do
portal comprasrio, da PCRJ que
estiverem previamente assinadas
pela Presidente da Comissão de
Licitação ou membro da Comissão
de Licitação” deverá ser suprimida
do texto do Edital.Tal exigência
contraria o disposto no art.4º, §
1º do Decreto nº 24.713/2004 e no
Subitem 15.7.d do Edital, quanto a
não necessidade da assinatura pelos
membros da comissão nas propostas
obtidas no portal comprasrio.
Item IV - o critério de julgamento
da proposta técnica adotado pela
jurisdicionada apresenta alguma
margem de subjetividade em razão
da característica própria do tipo
de licitação adotada. Sendo assim,
em observância ao princípio do
julgamento objetivo, previsto no
artigo 3º da Lei nº 8.666/2003, é
necessário que, por ocasião da
atribuição das notas, as mesmas
sejam detalhadamente justificadas
pelos membros da Comissão
Técnica, sobretudo quanto à retirada
de cada fração de ponto, fazendo
constar toda a documentação
do processo administrativo. E,
ainda, devido a importância da
justificativa da nota atribuída,
que seja dada ciência inequívoca
das determinações desta Corte, a

exemplo da decisão proferida no
Processo nº 40/001.661/1996, a cada
membro da Comissão que irá avaliar
as propostas técnicas.
A 7ª IGE identificou, ainda, às
fls.25v/26, outras imperfeições, que
são relacionadas a seguir:
1 – no Subitem 5.02 a data base
do Orçamento Oficial (05/2009) não
corresponde às datas mencionadas
na memória de cálculo (junho e
março).Há necessidade de se manter
uma data única de referência,
inclusive para fins de reajuste e
alteração de itens, quando deve ser
observado o mês de referência do
orçamento;
2 – no Subitem 9.04 do Edital
é feita uma remissão inadequada
ao Item 9, sendo correto referir-se
ao Item 8. O mesmo ocorre com
os Subitens 11.1.7, que se refere a
Subitem inexistente (13.2.E), 13.04,
que se reporta ao item 8 e é 10, 17.01,
que menciona § 2º e é § 1º do artigo
56 da Lei nº 8.666/93, e, finalmente,
os Subitens 22.05, 22.06 e 22.07, que
da mesma forma abrigam remissões
a Subitens inexistentes;
3 – no Subitem 15.2.I.E do Edital
existe uma divergência entre a
qualificação (Junior e Sênior) das
categorias Arquiteto e Assistente
Social, com as indicadas no Subitem

11.1.7 (quadro) do Edital;
4 – na Cláusula Décima –
Segunda, “alínea IX”, da Minuta
do Contrato é feita uma remissão
equivocada. Trata-se do inciso VIII,
da cláusula em questão, que trata da
possibilidade de retenção;
5 – Cláusula Décima – Segunda,
“alínea XI”, da Minuta do Contrato,
remissão equivocada.Trata-se da
alínea X;
6 – o Te r mo de Re f e r ê nc ia
(fls.03/26 – capa de documentos),
no que se refere aos “Procedimentos
necessários para o reconhecimento de
logradouros – item 10.11” descreve
que tais serviços serão executados
em até 570 (quinhentos e setenta)
dias, enquanto que o correspondente
Cronograma (fls.58/59 do Processo
Administrativo), para isso, prevê 450
(quatrocentos e cinqüenta) dias;
7 – nos serviços de “Levantamento
Topográfico – item 10.13 (fls.25 –
capa de documentos), o Termo de
Referência menciona que a execução
se dará em até 330 (trezentos e trinta)
dias, enquanto que o Cronograma
informa que os serviços serão
executados em até 120 (cento e
vinte) dias;
8 – o Orçamento da Licitação
revela uma imperfeição no que
tange à quantidade de etapas de

DENÚNCIA
Ausência em audiência de
reclamação trabalhista
COMLURB
Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº: 40/001.047/2009
Sessão Plenária de 11.11.2009
Encaminhamento a jurisdicionada, para que ela possa exercer
o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.

S u b m e t e - s e a ex a m e d e s t e
Tribunal de Contas a denúncia de
fls. 02, efetuada anonimamente,
através da qual se dá notícia de

execução relacionadas com “Material
Didático e Divulgação”. Nesta
peça são 23 (vinte e três) etapas,
enquanto no respectivo Cronograma
a Administração descreveu 22 (vinte
e duas).
O Corpo Instrutivo e a Procuradoria
Especial, diante do assinalado,
às fls.26v/28, manifestam-se pela
baixa dos autos em diligência, a fim
de que a jurisdicionada justifique
e/ou retifique, mediante errata,
o apontado nos itens II e III da
instrução elaborada pela 7ª IGE,
bem como remeta os documentos e
informações ali mencionadas, sem
prejuízo da recomendação para
que se observe, para providências,
o assinalado no Subitem I.3 e Item
V, cientificando-se os membros da
Comissão técnica, inequivocamente,
dos aspectos tratados no item IV e
recomendando, ainda, que se atente
para as normas contidas no artigo 21,
§ 4º da Lei nº 8.666/1993.
É o Relatório.
Por diligência do
edital sob exame, a
fim de que a jurisdicionada atenda
o requerido pelo Corpo Instrutivo,
observadas as recomendações
sugeridas.

VOTO

que o escritório de advocacia
contratado pela Companhia
Municipal de Limpeza Urbana –
COMLURB, denominado Viégas,
Marques e Marchese Advogados
Associados, deixou de comparecer
a uma audiência designada para a
Reclamação Trabalhista nº 004732008-047-01-00-0, não tendo
sequer comunicado à COMLURB a
realização da mesma, acarretando
como consequência a sua revelia e
a sua condenação na reintegração
do ex-empregado aos quadros da
empresa, bem como ao pagamento
dos salários vencidos e vincendos e
mais vantagens contratuais de todo
o período do afastamento.

Revista TCMRJ n. 33 - agosto 2006
Revista TCMRJ n. 43 - janeiro 2010

127
127

votos

A SCE, após esclarecer que se
trata de uma denúncia anônima,
relatando supostas irregularidades
que teriam ocorrido na execução do
Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre a COMLURB e o
escritório de advocacia acima referido,
opina pelo seu encaminhamento à
jurisdicionada, para que ela possa
exercer o seu direito à ampla defesa e
ao contraditório, o que foi endossado
pelo Sr. Secretário-Geral e pela
douta Procuradoria Especial, esta
através de parecer da lavra do Sr.
Procurador-Chefe.
À fls. 38, o Exmo. Sr. ConselheiroPresidente, Dr. Thiers Montebello,
determinou o encaminhamento
dos autos à COMLURB para
pronunciamento a respeito da
matéria objeto da denúncia.
A COMLURB esclarece que,
efetivamente, houve uma falha
do escritório contratado, que teria
informado, após a audiência inicial
realizada em 12.08.2008, que a
audiência designada para o dia
15.10.2008 seria de Leitura de
Sentença, o que dispensaria a
presença das partes, quando, em
verdade, essa audiência seria de

Instrução e Julgamento, com a
presença obrigatória das partes e
advogados.
Assim, por ter faltado à referida
audiência em razão da informação
equivocada que lhe fora transmitida,
a COMLURB se viu condenada,
à revelia, à reintegração do exempregado e aos demais pedidos por
ele formulados em sua demanda.
Conclui seus esclarecimentos,
sustentando que a conduta do
escritório contratado foi danosa
aos seus interesses, acarretandolhe prejuízos, sendo passível
aquele escritório de penalização e
responsabilização civil, nos precisos
termos das Cláusulas 3ª e 13ª do
Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre as partes.
Acrescenta, ainda, que, ante
esse episódio, restou patente a
necessidade de aprimoramento do
controle processual de sua Gerência
Jurídica Trabalhista.
Finalmente, informa que estará
sendo instaurada uma sindicância
para apurar o ocorrido e os
eventuais responsáveis pela falha
no acompanhamento e controle do
processo referido nestes autos, e que

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Rioarte – 2003
Conselheiro-Relator:
José de Moraes Correia Neto
Processo nº: 12/.100.223/2004
Sessão Plenária de 28.10.2009

Os responsáveis deverão ser notificados para que apresentem suas defesas
quanto às irregularidades que lhes são
imputadas
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Retorna de segunda diligência,
determinada nos termos do Voto
nº 44/2008-JMCN (fls.838-849),
na 3ª Sessão Plenária Ordinária,
realizada na data de 17.03.2008, o
Processo nº 12/100.223/2004, em
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o escritório contratado será punido
com a aplicação de uma pena de
advertência, a fim de demonstrar a
insatisfação da COMLURB com a
falha verificada, sobretudo por se
tratar de uma sociedade de advogados
que ainda lhe presta serviços.
A SCE, ante os esclarecimentos
prestados pela jurisdicionada, opina
pelo conhecimento da presente
denúncia e pelo seu arquivamento,
sugerindo que lhe seja recomendado
a remessa a esta Corte de Contas das
conclusões a que chegar a sindicância
instaurada.
O S r. S e c r e t á r i o - G e r a l e a
douta Procuradoria Especial, esta
através de parecer da lavra do Sr.
Procurador-Chefe, expressam idêntico
entendimento.
É o Relatório.
Acordemente com a
instrução procedida e
com o parecer da douta Procuradoria
Especial, voto pelo conhecimento
e arquivamento da denúncia sob
exame, adotada a recomendação
sugerida pelo Corpo Instrutivo.

VOTO

três volumes, referente à Prestação
de Contas de Gestão do exercício
de 2003, do Instituto Municipal
de Arte e Cultura - Rioarte, cujos
responsáveis são: Rita de Cássia
Samarques Gonçalves, Ricardo Alves
Macieira, Fábio Alves Ferreira, Maria
Vitória S.B. Castelo Branco e Nídia
Severo França Pinto.
Cumpre observar que a autarquia
Instituto Municipal de Arte e Cultura
– Rioarte foi transformada em
Subsecretaria de Arte e Cultura, da
Secretaria Municipal das Culturas,
por força do Decreto nº 26.210, de
07.02.2006.
A diligência teve a finalidade de
que a Jurisdicionada:
1 - informasse as providências

adotadas quanto aos Pontos de
Auditoria do RAI nº 001/2004 (fls.
683/687) pendentes de solução;
2 - informasse as providências
adotadas quanto ao Ponto de Auditoria
nº 4 (“aceitação de comprovantes
irregulares na Prestação de Contas de
Despesas”), de fls. 723/724;
3 - no que tange à “devolução de
imposto de renda retido indevidamente”,
juntasse aos autos o extrato bancário
onde conste a devolução, consoante o
Livro Diário de fls. 794, e ainda, em
relação ao Banco Bradesco, juntasse
a comunicação à Administração
Direta, visando a dar continuidade à
solicitação de devolução do imposto
retido indevidamente, conforme as
fls. 785;
4 - no tocante à “falta de
ressarcimento de servidores à
disposição de outras prefeituras
e da Alerj”, juntasse cópia de
comunicação à Secretaria Municipal
de Administração, a fim de serem
tomadas as providências necessárias
junto à Alerj e à Prefeitura Municipal
de Niterói, consoante a informação
de fls. 825/826;
5 - no que diz respeito à “ausência
da declaração de pessoal”, juntasse
documentação, nos termos do artigo
8º da Deliberação TCMRJ nº 104, de
05.05.1994;
6 - q u a n t o a o Re l a t ó r i o d a
Comissão de Tomada de Contas
Especial, de fls. 755/766 do presente
processo, informasse as providências
adotadas até o momento;
7 - com relação às “Despesas Sem
Prévio Empenho”, que providenciasse,
recorrendo à Controladoria-Geral
do Município, o relatório Anexo
V, na forma da Resolução CGM
nº 508/2003, separando os valores de
empenhos cancelados e os valores
sem prévio empenho.
Finda a diligência e examinados os
autos de fls. 846-859, a Coordenadoria
de Auditoria e Desenvolvimento (CAD)
volta a se pronunciar (fls. 860-860v),
em termos que podem ser assim
resumidos:
• as informações foram prestadas da
seguinte forma: pelo Senhor Sergio da

Mata (matrícula nº 70/244.162-4), a
fls. 846-847; pela juntada, a fls. 848857, de cópia de Relatório da Comissão
da CGM criada pela Resolução CGM
nº 710/2006, coordenada pela
servidora Maria de Fátima Gouveia,
matrícula nº 11/162.054-1; pela
servidora Vera Lúcia Muller, matrícula
nº 10/244.469-9, a fls. 858;
• o teor das informações prestadas
não é suficiente para satisfazer os
objetivos da diligência, persistindo a
falta dos esclarecimentos requeridos
no Voto nº 44/2008-JMCN (fls.838849) para os itens de números:
1 (pagamento indevido às empresas
de locação de mão-de-obra. Valor
questionado: R$ 15.043,04);
2 (aceitação de comprovantes
irregulares na prestação de contas
de despesas. Valor questionado:
R$ 46.915,80); 3 (devolução
de imposto de renda retido
indevidamente.Valor questionado:
R$ 18.256,45); 4 (falta de ressarcimento
de servidores à disposição de
outras prefeituras e da Alerj. Valor
questionado: R$ 18.391,21); 5
(ausência da declaração de pessoal);
e 7 (despesas sem prévio empenho,
no valor total de R$ 2.093.743,74).
Excetuado, obviamente, o item nº 5
e o valor do item nº 7, que constitui
irregularidade (violação do art. 60
da Lei Federal nº 4.320/64) mas
não representa prejuízo, até que
venham aos autos os indispensáveis
esclarecimentos, o dano causado
ao Erário Municipal totaliza, em
valores históricos, a quantia de
R$ 98.606,50;
• no que diz respeito ao Ponto de
Auditoria nº 03 (fls. 685) do Relatório
de Auditoria Interna nº 001/2004
(fls. 683/687), que é a constatação
de pagamento, no valor total de
R$ 5.972,72, à Associação Cultural
dos Amigos da Lona Hermeto
Pascoal, pela realização do evento
“Conversa Fiada” nos meses de
novembro e dezembro de 2001, sem
contrato administrativo, pelo que a
CGM recomenda a restituição dos
valores pagos, a Jurisdicionada alega,
a fls. 858, a excepcionalidade do fato,

a importância cultural do evento
e a inevitabilidade de remunerar o
prestador do serviço, sob pena de
configurar-se enriquecimento ilícito
da Administração.
Por fim, a CAD propõe a notificação
dos Responsáveis, apontados na
ementa deste Voto, de que, à vista
do que dispõem o art. 1º da Lei
Municipal nº 3.714/2003 e o inciso
LV, do art. 5º da Constituição da
República, apresentem suas defesas
quanto às irregularidades que lhes
são imputadas.
Os Senhores Diretores da
Secretaria de Controle Externo e
Secretário-Geral, bem como a douta
Procuradoria Especial, manifestamse em concordância com os termos
do pronunciamento da CAD, que
acompanham.
É o Relatório.
Considerada a longa
tramitação dos autos,
haja vista tratar-se das Contas de
Gestão da Jurisdicionada referente
ao exercício de 2003 e reconhecendo
que as duas oportunidades
proporcionadas por esta Corte de
Contas de o Órgão prestar os devidos
esclarecimentos não resultaram no
saneamento das irregularidades
constatadas nem lograram ultrapassar
o nível do simples avultamento dos
autos, acolho a proposição do Corpo
Instrutivo e da douta Procuradoria
Especial e voto pela notificação
dos responsáveis, Senhores Rita
de Cássia Samarques Gonçalves,
Ricardo Alves Macieira, Fábio Alves
Ferreira, Maria Vitória S. B. Castelo
Branco e Nídia Severo França Pinto,
para que, diante da possibilidade de
aplicação de sanções, na forma do art.
1º da Lei Municipal nº 3.714/2003, e
considerados os termos do inciso
LV, do art. 5º da Constituição da
República, desejando fazê-lo, poderão
apresentar suas defesas quanto
às irregularidades que lhes são
imputadas, no prazo de 30 (trinta)
dias após a notificação formal.
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DENÚNCIA
Edital de Pregão Eletrônico
nº12/2009 - Rioluz
Conselheiro-Relator: Nestor Guimarães Martins
da Rocha
Processo nº 40/002.481/2009
Sessão Plenária de 05/10/2009
Considerando o princípio do
contraditório e da ampla defesa, a
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIOLUZ, deverá
se manifestar sobre as alegações
constantes da denúncia.
Trata-se de representação apresentada
pela empresa TERWAN Engenharia de
Eletricidade Indústria e Comércio
Ltda, nos termos do § 1º do art. 113
da Lei nº8666/93, com vista à imediata
suspensão do Edital de Pregão Eletrônico
nº12/2009 – Rioluz, com a finalidade
de locação de viaturas equipadas com
cesto aéreo para fazer manutenção em
postes de 10m, 15m e 22m, Guindautos
e veículo operacional leve (Kombi ou
similar) com porta escadas e porta
bastões de manobra, pelo fato de que
não houve a ampla oportunidade de
participação em face de problemas
ocorridos com endereço eletrônico de
cadastramento de licitantes.
A seguir transcrevo a instrução
da lavra da Assessoria da 7ª IGE,
responsável pelo exame do processo:
“Trata a presente de comunicação
relativa ao Edital de Pregão Eletrônico
nº 12/2009 – RIOLUZ, tendo como
interessada a empresa TERWAN
Engenharia de Eletricidade Indústria e
Comércio Ltda.
Verifica-se, inicialmente, que os
requisitos de admissibilidade estão
devidamente demonstrados nos autos,
conforme cópia da documentação
acostada às fls. 15/20.
A Representante requer a imediata
130
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suspensão do Edital em epígrafe, sob
a alegação de que não houve ampla
oportunidade de participação, em razão
de problemas ocorridos com o endereço
eletrônico de cadastramento para as
licitantes.
Com base nesses mesmos
argumentos, a Representante já havia
efetuado comunicação à RIOLUZ por
meio de fax e também via e-mail, não
logrando êxito na solução do problema
apontado, conforme se depreende dos
documentos constantes de fls. 24/26.
Necessário ressaltar que, conforme
pesquisa efetuada através da internet,
na página do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, a inicial que
se encontra encartada às fls. 05/14 do
presente foi distribuída em 31.07.2009,
tendo o Mandado de Segurança formado
o Processo nº 2009.001.195471-8
(fls. 30/31), verificando-se que
as questões abordadas na presente
Representação são as mesmas tratadas
na esfera judicial.
Cumpre observar que a Representante
teve seu pedido de liminar deferido pela
Justiça Estadual, nos termos da Decisão
de fls. 31.
Diante do exposto, sugerimos a
remessa de cópia do inteiro teor do
referido processo à Jurisdicionada, para
que esta, em obediência ao exercício
do contraditório e da ampla defesa

mencionados expressamente no art.
5º, inciso LV da Constituição Federal,
apresente as suas razões de defesa
quanto aos aspectos aqui tratados.”
A Secretaria de Controle Externo
e a Secretaria Geral manifestaram-se
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de acordo com a proposta configurada
nos autos.
A douta Procuradoria Especial,
em parecer de fl. 33, da lavra do Sr.
Procurador Antonio Augusto Teixeira
Neto, assim se manifesta:
“Por pertinente, acompanho em
todos os seus termos a manifestação de
fl.32 da Secretaria de Controle Externo
do TCMRJ”.
É o Relatório.
A Lei de Licitações, em
seu art. 113, caput e
§1º, dá legitimidade a qualquer pessoa
física ou jurídica para representar ao
Tribunal de Contas contra irregularidades
na aplicação dessa lei, não havendo
necessidade de questionamento prévio
da Administração.
Com relação à admissibilidade,
verifico que a peça inicial preenche os
requisitos estabelecidos no art. 113, § 1º,
da Lei n. 8.666/93 c/c o art. 134, inciso
III, do Regimento Interno.
O p o r t u n o r e g i s t r a r, q u e a
empresa Terwan Engenharia de
Eletricidade Indústria e Comércio
Ltda ajuizou o Mandado de Segurança
2009.001.195471-8, perante o Juízo da 9ª
Vara de Fazenda Pública do Foro Central da
Comarca da Capital/RJ, contra a Comissão
Permanente de Licitação da Rioluz, sob os
mesmos fundamentos da representação
junto a este Tribunal de Contas.
Acordemente com a instrução
procedida e com o parecer da douta
Procuradoria Especial, e considerando
o princípio do contraditório e da ampla
defesa, ínsitos no art. 5º, inciso LV,
da Constituição Federal, VOTO pela
remessa de cópia do presente processo
a Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIOLUZ, para que se
manifeste sobre as alegações constantes
da denúncia de fls. 02/04, concedido
o prazo de 30 (trinta) dias para o seu
atendimento.
Por fim, devem os autos retornar a
7ª IGE para aguardar as informações
necessárias à formação de juízo de
mérito acerca dos fatos trazidos pela
denunciante.

VOTO

por dentro do tcmrj

“A lei precisa ser cumprida,
independente do veículo ter
chapa branca”

Walter Ferreira (de camisa branca) com a equipe de motoristas do TCMRJ

C

erca de 1400 pessoas
atravessam diariamente
a portaria principal
do TCMRJ. Dentre
servidores, contratados
e visitantes, muitos jamais estiveram
no estacionamento do edifício e
talvez desconheçam a importância
da administração inteligente da
frota do Tribunal. Da pequena
sala envidraçada, à esquerda da
entrada de veículos, cinco servidores
coordenam a frota de 19 automóveis
do TCMRJ, destinados à condução de
conselheiros, inspetores e técnicos
em diligência, e jornalistas da DIP
em serviços administrativos. Para
tanto, 18 motoristas (dos quais três
são terceirizados) se revezam e dois
lavadores mantêm os automóveis
sempre limpos.
À frente do Serviço de Transportes

do TCMRJ desde 1998, Walter Ferreira
organiza as saídas de veículos
conforme requisição do Diretor
da Divisão de Serviços Gerais,
Marcelo Fernandes, e do Diretor
do Departamento Geral de Serviços
de Apoio, Sérgio Freitas Sundin.
“As saídas são requisitadas; nos
informam as datas e horários de uso
dos automóveis, e nós organizamos e
controlamos tudo – qual carro, quem
sai, de que setor, qual motorista. Tudo
muito bem elaborado”, afirma.
Antes locado no Gabinete do
Prefeito, e motorista do TCMRJ
de 1994 a 98, quando assumiu a
chefia do Serviço de Transportes,
Wa l t e r Fe r r e i r a r e c o n h e c e a s
responsabilidades da função. “Nunca
houve acidente, e dificilmente
recebemos multa dos nossos
motoristas. Mas, quando recebemos,

damos direito ao motorista de entrar
com recurso, porque é lei. Se o
recurso não for aceito, o motorista
assume a culpa e paga a multa. A lei
precisa ser cumprida, independente
do veículo ter chapa branca. A lei é
para todos. Quem se propõe a ser
motorista leva isso na cabeça: tem
de respeitar”, observa Walter.
Ao s s e r v i d o r e s d o S e r v i ç o
de Transportes do TCMRJ, cabe
também atentar à necessidade de
manutenção mecânica e organização
dos documentos dos veículos (IPVA
e seguro), para que estejam sempre
em dia. “O Tribunal trabalha com a
preocupação muito grande de que
esteja tudo correto. Estão sempre
nos cobrando que esteja tudo em dia.
Tenho muito orgulho em trabalhar
aqui. Além de todos aqui sermos
muito amigos!”, confessa Walter.
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DIREITO
ADMINISTRATIVO
Autores: Flávio de Araújo Willeman e Fernando
Barbalho Martins
Beatriz Lopes Araujo Tavares
Lumen Juris Editora
Assessoria Jurídica do TCMRJ

C

om grande satisfação apresento
o sexto volume da “Coleção
Tópicos de Direito”, redigida
pelos ilustres professores
Flávio de Araújo Willeman e Fernando
Barbalho Martins, lançada pela Editora
Lumen Juris, sob coordenação do
igualmente ilustre professor Milton
Delgado Soares.
Com arrimo nas palavras do
coordenador do trabalho, a referida
coletânea tem por objetivo “contribuir
para a melhoria da formação dos
universitários, através da publicação
de obras escritas por jovens e
competentes professores universitários”.
Assim, por meio da consolidação
de conhecimentos teóricos, almejase auxiliar os estudantes de Direito
durante a graduação para que o início
de sua vida profissional seja coroado
com o êxito na realização do Exame

de Ordem.
Os autores brindam-nos com
uma abordagem clara e objetiva dos
principais temas inerentes ao estudo
do Direito Administrativo, discorrendo
sobre sua gênese e estruturação e
enveredando em assuntos mais
específicos, como Licitações e Contratos
Administrativos, Serviços Públicos,
Responsabilidade Civil do Estado,
Servidores Públicos, Intervenção
do Estado na Propriedade, Atuação
do Estado no Domínio Econômico,
Controle da Administração Pública e
Domínio Público.
Seguindo a tendência adotada pela
moderna doutrina, a presente obra
transcreve ainda a jurisprudência
atualizada de nossos Tribunais e, com
escopo de aprofundar o estudo, ao
final de cada capítulo, são apontadas
leituras complementares. Acompanha

também um caderno de exercícios,
com questões objetivas extraídas de
diversos exames da OAB, bem como
de concursos públicos, agrupadas no
intuito de fixar os assuntos tratados.
A linguagem adotada, de fácil
compreensão, é resultado da vasta
experiência profissional de ambos
os autores, fruto não só da advocacia
pública, onde atuam de forma brilhante
como Procuradores do Estado do Rio
de Janeiro, mas, igualmente, das
salas de aulas, onde se aproximam
da realidade dos estudantes,
identificando suas necessidades
acadêmicas, transmitindo-lhes seus
conhecimentos.
Trata-se, portanto, de obra atual e
especialmente didática, em razão do
método utilizado, que engloba não
só a teoria, mas também as questões
práticas dela decorrentes.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
Autor: Paulo Rangel
Lumen Juris Editora

P

aulo Rangel, ilustre Promotor
de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, Professor Adjunto
de Direito Processual Penal
da Faculdade de Direito da UERJ
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e, por fim, Doutor em Direito pela
Universidade Federal do Paraná acaba
de revisar, ampliar e atualizar sua
festejada obra Direito Processual
Penal.

Revista TCMRJ

Gabriela Machado
Assessora Jurídica do TCMRJ
Já em sua 17ª Edição, a obra
revela a aceitação e reconhecimento
da comunidade jurídica por conta
do seu inestimável conteúdo e
aprofundamento teórico, fruto, por

certo, do afinco com que se debruça
o ilustre autor na busca da melhor
compreensão e possibilidades do
sistema processual penal vigente.
Nesta edição merece destaque
a atualização de acordo com as
seguintes Leis: 12.015/09 – Crimes
Contra a Dignidade Sexual; 12.016/09
– Mandado de Segurança Individual

e Coletivo; 12.033/09 – Ação Penal no
Crime de Injúria Qualificada; 12.037/09
– Identificação Criminal.
Não é demasiado dizer que a obra que
ora se comenta deve ter lugar cativo na
biblioteca não só de concursandos para
as carreiras jurídicas, mas também de
profissionais do Direito, principalmente
devido à abordagem teórica, prática e

crítica dos institutos processuais
penais, inclusive com mais de 90
questões de concurso resolvidas.
Por fim, testemunho como
aluna e amiga do notável autor
que sua obra revela a cada edição
o seu enorme amadurecimento e
sensibilidade, dignos do grande
jurista que é.

Audiolivros e DVDs na Biblioteca

A

Biblioteca do TCMRJ está modernizando seu acervo
com a aquisição de audiolivros e novos dvds.
Foram adquiridos recentemente audiolivros
da Editora Saraiva, da Coleção Estude Ouvindo,
que aborda os assuntos mais relevantes de cada uma das
áreas do Direito, por autores experientes e especializados
nas respectivas matérias. Em formado de áudio, com uma
linguagem objetiva, concisa e prática, torna o estudo mais
simples, podendo ser feito em qualquer lugar e hora.
O título dedicado ao Direito Administrativo, com o
professor Marcio Fernando Elias Rosa, composto de dois
cds, engloba a organização da administração pública e seus
princípios, passando pelas licitações e contratos, parcerias
público-privadas e muitos outros tópicos relacionados ao
tema.
Nos três cds de Direito Constitucional, o Professor
Pedro Lenza se dedica aos tópicos tradicionais, incluindo
constitucionalismo, controle de constitucionalidade,
neoconstitucionalismo, divisão do poder, direitos e garantias
fundamentais, direitos sociais, direitos políticos, segurança
pública, entre outros.
Em Direito Tributário, o Professor Eduardo Sabbag discorre
sobre os principais tópicos, entre eles os princípios que regem
o tema, definição e classificação dos tributos, empréstimos
compulsórios, contribuições sociais e de seguridade social.
A Coleção Estude Ouvindo tem ainda títulos em
Direito Comercial, Civil, Trabalho e Processo do Trabalho,
Previdenciário, Penal, Processo Civil e Penal e ainda Português,
os quais serão adquiridos em breve pela Biblioteca.
O acervo de DVDs, já conhecido pelos nossos usuários,
foi enriquecido pela aquisição recente de diversas coleções:
Informática (7 dvds), Memorização (2 dvds), Português (9
dvds), Estatística Descritiva e exercícios (23 dvds), Estatística
Probabilística (11 dvds), Matemática Financeira (17 dvds),
Processo Penal (13 dvds) e Estatuto Federal (15 dvds).
Também este acervo será incrementado em breve, com
novos títulos.
Maria Goreti Fernandes Moça
Diretora da Divisão de Biblioteca e Documentação
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Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para acusar o
recebimento e agradecer o exemplar da Revista TCMRJ, número 42, referente ao
mês de setembro de 2009 e elaborado por esse e Egrégio Tribunal de Contas.
Parabenizo Vossa Excelência, assim como todos os colaboradores, pela
grande qualidade das matérias apresentadas.
Este Presidente, em nome do Colegiado, associa-se, também, ao espírito
grandioso de contribuição dessa Corte de Contas para que a cidade do Rio de
Janeiro brilhe como sede das Olimpíadas de 2016.
Informo, igualmente, que por minha determinação, o exemplar supracitado
foi encaminhado à Biblioteca para conhecimento e divulgação.
Conselheiro Roberto Braguim
Presidente do TCM/SP

Ao estimado Presidente, os meus
agradecimentos pela remessa do
nº42 da Revista TCMRJ, sempre uma
agradável leitura, com assuntos que
merecem a reflexão do leitor. Muito
obrigado.
Fonseca Passos
Temos especial satisfação em
acusar o recebimento do exemplar
nº42 da Revista TCMRJ de setembro de
2009, Ano XXVI, elaborada por este
egrégio Tribunal de Contas.
Gostaríamos de parabenizá-lo
pela excelente qualidade do conteúdo
apresentado nesta publicação, ao
abordar o tema Ética, de fundamental
importância para a nossa nação,
apresentando artigos de Renomados
juristas e professores, onde se ressalta
a importância da criação dos Tribunais
de Contas, verdadeiros guardiões da
ética pública e do Conselho Nacional
de Justiça, que também funciona
como elemento protetor dos interesses
sociais e da ética pública.
Aproveitamos o ensejo para desejarlhe empenho e ventura na importante
missão do TCMRJ na fiscalização dos
Jogos Olímpicos de 2016, evento que
tanto orgulha o povo brasileiro.
Jorge Luis Rocha da Silveira
P/ Argemiro Eloy Gurgel
Diretor do Departamento de Gestão
da Memória do Judiciário do Estado
do Rio de Janeiro
Venho agradecer –lhe, reconhecido,
o envio da Revista do Tribunal de
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Contas do Município do Rio de Janeiro
(nº42) que, como sempre, se reveste do
maior interesse.
Agostinho Pereira de Miranda
Advogado - Lisboa
Muito agradeço o amável envio
da Revista do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro referente
ao mês de setembro de 2009. Permitame que o felicite, bem como a todos
os que para ela contribuíram.
Vítor Caldeira
Presidente do Tribunal de Contas
Europeu
Quiero agradecer a Ud. por la
presente, la permanente delicadeza
de enviarme periodicamente los
excelentes ejemplares de vuestra
Revista TCMRJ, em la que siempre
encuentro interesantes artículos que
hacen a nuestro ámbito: El Control de
las Cuentas Públicas.
Lamentablemente nuestro
Tribunal de Cuentas no imprime
ninguna revista similar com la que
poder corresponder a su permanente
atención, por lo que solo me queda
agradecerle su deferência y saludarlo
com mi mayor consideración,
esperando vernos em um futuro
próximo.
Angel Arturo Molia
Tribunal de Cuentas de la Província
Del Neuquén – República Argentina
Registro agradecimento pelo envio
da Revista desse Tribunal de Contas
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do Município do Rio de Janeiro, nº42,
de setembro de 2009.
Parabenizo-o pela publicação e,
em especial, pela iniciativa desse
Tribunal de Contas em distribuir
cartilhas da campanha “O que você
tem a ver com a corrupção?” aos
alunos da rede municipal do Rio de
Janeiro. Aproveito a oportunidade,
outrossim, para solicitar a gentileza,
caso haja disponibilidade, de ser
remetido, também, o nº 41 da Revista
TCMRJ, na qual referida campanha
foi o tema da capa.
Gercino Gerson Gomes Neto
Procurador Geral de Justiça do MP/SC
Com meus cordiais cumprimentos,
acuso com satisfação o recebimento
da publicação Revista TCMRJ, editada
por essa Egrégia Corte de Contas, onde
se destaca a preocupação do Tribunal
no planejamento das ações públicas
afetas à realização das Olimpíadas
de 2016.
Ao agradecer a deferência da
remessa, tomo da oportunidade para
cumprimentá-lo pelo conteúdo e
apresentação do informativo, ao tempo
em que louvo o alto desempenho no
trato da pesquisa empregado nesta
produção.
Hermas Eurides Brandão
Presidente do TCE/PR
Ao cumprimentá-lo, aproveito
oportunidade para agradecer o envio
da Revista do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, e

parabenizá-lo pelo importante trabalho
realizado, e pela qualidade gráfica da
publicação.
Prof. Wremyr Scliar
Diretor da Escola Superior de Gestão e
Controle Francisco Juruena – TCE/RS

Monografias 2008

Acuso o
recebimento
do significativo
exemplar
contendo as
Monografias
Ve n c e d o r a s
do Concurso
Anual de
Monografias
instituído por
esse Egrégio Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, com o
tema escolhido para o certame 2008,
“200 anos de Administração Pública
e Controle no Brasil”.
Fe l i z i n i c i a t i v a d e Vo s s a
Excelência, premiando profissionais
que labutam nos órgãos públicos e
têm a oportunidade de apresentar
seus estudos técnicos e jurídicos
com temas voltados para a gestão de
fiscalização e controle externo das
contas públicas.
Pa r a b e n i z o o s v e n c e d o r e s
do “Prêmio Maurício Caldeira
de Alvarenga” e a todos que
participaram.
Vereador Jorge Felippe
Cumprimentando-o cordialmente,
tenho a grata satisfação de acusar
o recebimento de um exemplar da
publicação “Prêmio Maurício Caldeira
de Alvarenga”, volume 4, Ano
2009, que apresenta as monografias
vencedoras de 2008, abordando o
tema “200 Anos da Administração
Pública e Controle no Brasil”.
Agradecendo a deferência da
remessa, colho do ensejo para
parabenizar essa Casa pela iniciativa,
como também aos vencedores do
Concurso Anual de Monografias de
2008, Senhores, Heitor Delgado Correa,
Pierre André da Rocha Andrade e Luiz

Recebemos e agradecemos a Vossa
Excelência a gentileza de nos enviar
um exemplar da Revista TCMRJ – Rio
Olimpíadas 2016. Cumprimentamos
pelo importante trabalho realizado
Eduardo Motta, pela qualidade dos
trabalhos apresentados.
Todos aqueles que se deleitam com
uma leitura, seja através de livros,
revistas, jornais, informativos, ou
qualquer outro meio de comunicação
escrita, sabem da existência de toda
uma estrutura produtiva que gerou
aquele veículo de informação e que
envolve cuidadoso trabalho intelectual
e pesquisa.
Outrossim, informo-lhe que
a publicação recebida integrará a
Biblioteca Nereu Corrêa desta Corte
de Contas, para leitura, consulta e
pesquisa de nosso Corpo Funcional.
Conselheiro José Carlos Pacheco
Presidente do TCE/SC
Com meus cumprimentos, agradeço
o envio da publicação “Prêmio
Maurício Caldeira de Alvarenga”
– Monografias Vencedoras 2008 –
Volume 4. Aproveito a oportunidade
para parabenizar o Excelentíssimo
Senhor Presidente e toda equipe
envolvida nesta publicação, pela
excelência do trabalho realizado.
Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente do TCE/MG
Com satisfação recebi o exemplar
do livro “Prêmio Maurício Caldeira
de Alvarenga”, que apresenta as
monografias vencedoras do ano de
2008. Nesta oportunidade, envio
meus cumprimentos pela realização
deste importante Concurso Anual de
Monografias e faço votos de êxito aos
projetos do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro.
Marcio Araújo Lacerda
Prefeito de Recife - PE
Ao receber um exemplar da
publicação Prêmio Maurício Caldeira
de Alvarenga, agradeço a gentileza e

e desejamos contínuo sucesso às
atividades desse Tribunal.
Prof. Edward Madureira Brasil
Reitor –Universidade Federal de Goiás
- UFG

cumprimento o Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro pela
importante iniciativa de realizar o
Concurso Anual de Monografias – um
estímulo ao estudo e ao conhecimento
da Administração Pública no Brasil.
Beto Richa
Prefeito de Curitiba – PR

Parecer Prévio 2008
C o m
meus cumprimentos,
agradeço
a Vo s s a
Excelência
a gentileza
de remeterme um
exemplar
do Parecer
Prévio à Prestação de Contas da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
– Exercício de 2008, com relatoria do
Conselheiro José de Moraes, a quem
parabenizo pelo excelente trabalho
realizado.
Conselheiro Isnaldo Bulhões Barros
Presidente do TCE/AL
Tem o presente a finalidade de
acusar o recebimento e agradecer
o exemplar da publicação “Parecer
Prévio à Prestação de Contas da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”
– Exercício de 2008, elaborado por
esse Tribunal.
Parabenizo Vossa Excelência e o
ilustre Conselheiro Relator, Dr. José de
Moraes Correia Neto, pela qualidade
do trabalho apresentado, ressaltando
a significativa importância para a
Sociedade e as Cortes de Contas.
Conselheiro Antonio Carlos Caruso
TCM/SP
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Município se orgulha de ser
do Rio de Janeiro.
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