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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

Recebendo e encaminhando sugestões, 
reclamações, denúncias e críticas, a Ouvidoria 
do TCMRJ completa mais um ano de serviços 
prestados ao cidadão carioca.

Pelo telefone 0800-2820486 ou no site  
www.tcm.rj.gov.br, o cidadão poderá colaborar 
com o acompanhamento da gestão pública.

Missão: 
Exercer o controle 
externo da gestão dos 
recursos públicos, a 
serviço da sociedade 
carioca.

Visão: 
Ser referência como 
órgão de controle, 
reconhecido pela 
sociedade como 
indispensável à 
melhoria da gestão 
pública e à defesa do 
interesse social.
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Um  d o s  p r i n c i p a i s 
instrumentos norma-
t i v o s  q u e  s e r v e m 
de parâmetro para 

as atividades de fiscalização 
e  controle  exercidas  pelos 
Tribunais de Contas, norteando 
suas ações e fundamentando 
suas decisões a partir da análise 
técnica das contas públicas 
sob sua jurisdição, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal completa 
10 anos de sua promulgação. 
Trata-se de um dos mais importantes diplomas legais 
destinados a aprimorar a administração pública, tendo 
em vista seu caráter inovador, ao criar o conceito de 
responsabilidade na gestão fiscal.

Ao estabelecer os pressupostos para uma gestão 
responsável, a lei determina que as políticas públicas 
obedeçam a uma ação planejada e transparente, 
estabelecendo-se metas de resultados a serem 
alcançados entre receita e despesa, com a prevenção 
de riscos e a correção de desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas e o desperdício do dinheiro 
público. Porém, a par dos aspectos técnicos da lei 
– abordados à exaustão nos artigos que compõem o 
corpo deste número da Revista, dedicado aos 10 anos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal –, o que importa, do 
ponto de vista da cidadania, é a mudança incontestável 
na relação entre o gestor e a coisa pública, tendo em 

vista que o âmago da lei visa a coibir 
a malversação, o desperdício e o 
desrespeito com o dinheiro público. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal 
lançou luz sobre algo que, até então, 
era sombrio, imperceptível aos olhos 
dos cidadãos. 

Ao desvendar os meandros da 
administração pública, retirando-
lhe o véu intocável, impondo-lhe 
transparência, eficácia e eficiência, 
restringindo-lhe os desmandos, 
limitando os gastos públicos e 
vinculando-os a um planejamento 

prévio, além de responsabilizar e penalizar os maus 
gestores, aqueles que descumprem os preceitos 
legais da boa administração pública, a LRF sinalizou 
com uma transformação na cultura fiscal do Brasil, 
provocando mudança na atitude dos governantes 
em face das atribuições que lhes foram confiadas 
pelos cidadãos.

Portanto, sem tecer considerações sobre a 
alegada necessidade ou não de aprimoramento 
da LRF, como querem alguns dos seus críticos, o 
advento da Lei causou uma profunda alteração na 
mentalidade e na conduta dos gestores, impondo-
lhes um comportamento ético no exercício da 
função pública. Afinal, é isso que se espera do 
homem público, e é essa a legítima exigência da 
sociedade. 



Rotulagem ambiental
Método de certificação de desempenho ambiental 
de um determinado produto ou serviço, a rotulagem 
ambiental é um importante mecanismo na redução 
dos impactos ambientais associados ao setor 
produtivo, considera Reinaldo Barreiros Goulart.

A importância de um Modelo de 
Estágios para avaliar Transparência
Os autores artigo - Cláudia Cappeli, Julio Cesar S. 
do Prado Leite e Renata Mendes Araújo - concluem 
que, na implantação de um modelo de transparência, 
um modelo de estágios flexível pode constituir uma 
grande ajuda aos gestores.

O Tratado de Lisboa em 
perspectiva constitucional 
Para o professor Nuno Piçarra, da Universidade 
Nova de Lisboa, o Tratado de Lisboa contribuiu com 
a introdução de “um suplemento de racionalidade, 
eficácia e responsabilidade na União Europeia”.

Senador Jarbas Maranhão
Inaugurando a seção Personalidade, o senador Jarbas 
Maranhão, em entrevista à Revista TCMRJ, comenta a 
política atual, recorda sua trajetória política e fala dos 
valores que sempre nortearam a sua atuação.

Dossiê
O conselheiro aposentado do TCE/RJ, Humberto 
Braga, apresenta a definição de “dossiê” e alerta para 
os casos previstos no Código Penal.

Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas na imprensa que, por seu 
interesse e atualidade, merecem ser relidas.

SAÚDE
Bullying – Perigo no território escolar
A psiquiatra Ana Beatriz B. Silva aborda o problema 
que pode ocasionar casos graves de transtornos 
psiquiátricos e/ou comportamentais.
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10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
Elogiada por muitos, criticada por tantos outros, a LRF, 
após dez anos de vigência, é avaliada por um seleto grupo 
composto por juristas, economistas, administradores 
e professores que abordam, em seus artigos, diversos 
aspectos da lei.   

TCMRJ 30 anos
Os 30 anos do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro são objeto de Caderno Especial que 
rememora os fatos marcantes referentes ao TCMRJ 
desde a  sua criação.

João Araújo confirma: “É de Nestor 
Rocha a ideia de criação do Sambódromo”
Testemunha “por acaso”, o empresário João Araújo 
recorda o dia em que o conselheiro Nestor Rocha 
apresentou ao governador Leonel Brizola as plantas 
baixas do Sambódromo.

Retrato dos Bairros
São Cristóvão, com a riqueza de sua 
história, e o Jardim Botânico, que 
apresenta raro grau de vegetação 
em uma cidade grande, são os 
bairros visitados nesta edição.   

Gente que faz a diferença 
Criador do Projeto Imagem Solidária, o radiologista 
Romeu Côrtes conta, em entrevista à Revista TCMRJ, 
como surgiu a ideia do Imagem Solidária e como é feito 
o atendimento.

Um caso de amor com o Rio 
Amante incondicional do Rio, Manolo, ex- dono do 
Restaurante Antonio’s, declara seu amor à Cidade 
Maravilhosa.

O Planejamento às avessas  
Silvio Freire de Moraes, Secretário-Geral do TCMRJ, 
demonstra que, no primeiro ano de governo, é inviável 
o cumprimento dos prazos de encaminhamento e 
apreciação dos projetos de lei relativos ao Plano 
Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias.

CNJ não possui competência para instaurar 
processo administrativo disciplinar contra 
magistrado - Princípio da Subsidiariedade
No entendimento do jurista Mauro Roberto Gomes 
de Mattos, a competência do CNJ nos processos 
administrativos disciplinares é subsidiária aos tribunais 
aos quais se vinculam o Magistrado investigado.

TCMRJ Em Pauta
O  I V  F ó r u m  N a c i o n a l  d e 
Bibliotecários e arquivistas dos 
Tribunais de Contas e o Encontro 
de Conselheiros Municipais de 
Políticas Públicas estão entre os 
eventos que o TCMRJ realizou ou 
participou no período de junho a 
setembro de 2010.

Visitas
Votos dos Conselheiros
Por dentro do TCMRJ
Livros
Cartas
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Lei de Responsabilidade Fiscal

3 Revista TCMRJ    n. 44 - maio 2010

Diploma legal que tem por objetivo primordial modificar 
a cultura orçamentária nacional, a Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal –, após dez anos de vigência é avaliada por juristas, 

economistas, administradores e professores, a convite da Revista 
TCMRJ.

“Apesar do rigor com que a LRF trata as despesas com o pessoal 
e o crédito público, não houve a esperada diminuição dessas 
despesas”; “A lei dá os instrumentos, mas a responsabilidade fiscal 
depende substancialmente dos agentes públicos”; e “Novos desafios 
surgiram. A LRF é uma obra dinâmica que exige atenção frequente”, 
são algumas considerações de nossos colaboradores. 
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1. INTRODUçãO

Pressionado pelo FMI, de um 
lado, que impunha um modelo 
de instrumento normativo que 
pudesse manter o equilíbrio 

das contas públicas dos países 
devedores e atendendo ao clamor da 
sociedade, de outro lado, que exigia 
o restabelecimento da moralidade 
pública seriamente atingida pela crise 
moral que se abateu sobre as nossas 
instituições políticas na década de 
noventa, veio à luz, à toque de caixa, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF – com a aprovação e sanção  da 
Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000.

Essa lei teve por escopo, como 
o próprio nome está a indicar, a 
implantação de uma política de gestão 
fiscal responsável, combatendo as 
duas principais fontes de desperdícios 
de recursos públicos denunciadas 
pela população em geral: (a) o 
gasto excessivo com as despesas 
com pessoal a partir do advento 
do chamado “cargo em comissão” 
introduzido pela Revolução de 1964, 
porém, limitado ao preenchimento de 

Lei de Responsabilidade 
Fiscal – 10 anos

Professor Kiyoshi Harada, jurista, acadêmico titular da 
Cadeira nº 20 da Academia Paulista de Letras Jurídicas – APLJ 
e conselheiro do Conselho Superior de Assuntos  
Jurídicos e Legislativos da Fiesp, faz o retrospecto dos  
10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e conclui: 
“Apesar do rigor com que a LRF trata as despesas com 
pessoal e o crédito público, não houve a esperada 
diminuição dessas despesas”.

Kiyoshi Harada
Jurista, professor de Direito Tributário, Financeiro e Administrativo
Sócio fundador do escritório  Harada Advogados Associados.

postos de primeiro escalão e alguns 
poucos cargos do segundo escalão; (b) 
despesas excessivas com pagamento 
do serviço da dívida pública. Somadas 
as duas despesas pouco restava para 
as despesas de capital, notadamente 
para as de investimento.

A Revolução já passou, mas os 
cargos em comissão e funções de 
confiança, introduzidos pelos militares 
por razões plausíveis, na época, 
continuaram a pleno vapor, alimentados 
por milhares de nomeações à margem 
do concurso público de ingresso no 
serviço público como determina o art. 
37, inciso II, da Constituição Federal. 
São os denominados “trens da alegria” 
que costumam circular nos finais 
de cada ano. A dívida pública, tanto 
interna, como externa, também crescia 
em proporções alarmantes, gerando 
despesas enormes com o serviço da 
dívida.

Procurou-se, desta forma, promover 
o estreitamento dos dois canais por 
onde os recursos financeiros, obtidos à 
dura pena, costumavam escorrer com 
voracidade e de forma desordenada. 

Esses desperdícios de verbas eram 
invariavelmente compensados com a 
brutal elevação da carga tributária. Foi 
assim que o nível de tributação passou 
da ordem de 20,41% do PIB do final 
da década de noventa para os atuais 
37% do PIB.

Para conter a escalada de verbas 
públicas, a LRF instituiu no Capítulo 
IX (arts. 48 a 59) os mecanismos de 
transparência, controle e fiscalização 
da despesa pública privilegiando o 
princípio da publicidade, com o fito de 
possibilitar o exercício da cidadania. 

Outrossim, regulou a política de 
pessoal e de crédito público, de forma 
minudente, dentre outras coisas, 
e tutelou penalmente as normas 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
com a aprovação e sanção da Lei n° 
10.028, de 19 de outubro de 2000, 
criminalizando as condutas que, antes, 
configuravam muitas delas, simples 
infrações administrativas.

O objetivo deste estudo é o 
de verificar se a LRF produziu ou 
não, nesses dez anos, o resultado 
almejado.
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2. CONTENçãO DAS DESPESAS COM PESSOAL

A diminuição com os gastos 
de pessoal, mediante a 
regulamentação do disposto 
no art. 169 da Constituição 

Federal1, é um dos objetivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

2.1. Conceito de despesa 
com pessoal

Por ser de aplicação no âmbito 
nacional, a LRF instituiu o conceito de 
“despesa total com pessoal” de forma 
bem ampla, conforme prescrição do art. 
18 e parágrafos:

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei 
Complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: o somatório 
dos gastos do ente da Federação com 
os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e 
de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais 
de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de 
terceirização de mão de obra 
que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos 
serão contabilizados como “Outras 
Despesas de Pessoal”.

§ 2o A despesa total com pessoal será 
apurada somando-se a realizada no 
mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-
se o regime de competência”.

O rol previsto no caput do artigo 18, 
na verdade, tem natureza meramente 

vínculo empregatício equivale a afirmar 
que no caso está havendo terceirização 
de serviços de vigilância, conservação 
e limpeza, nunca terceirização de mão 
de obra. Alguns exemplos contribuirão 
para aclarar essa questão. Se o poder 
público contrata uma empresa ou uma 
cooperativa de trabalho para ceder-
lhe mão de obra, a fim de substituir 
os médicos e os paramédicos, em um 
determinado hospital, em razão de férias 
ou licenças de seus titulares, a despesa 
respectiva entrará no limite das despesas 
de pessoal, pois, é a hipótese visada pelo 
§ 1º, do art. 18 sob comento. É claro que 
esses médicos e paramédicos não se 
transformarão em servidores públicos 
e nem a lei assim determina. Porém, as 
despesas decorrentes dessa contratação, 
regular ou irregular, não importa, são 
computadas no cálculo da despesa 
total com pessoal. Mas, se o mesmo 
poder público contratar uma empresa 
para gerir o hospital público, ficando 
a cargo dela a contratação de mão de 
obra, as despesas de administração, 
de equipamentos, de remédios etc., 
estaremos diante de terceirização de 
um serviço público. Nessa hipótese, não 
se aplica o § 1º, do art. 18, mas, a regra 
transitória do art. 72. Inconfundíveis, 
pois, a hipótese do § 1º, do art. 18, que 
se refere às despesas de terceirização 
de mão de obra, com a hipótese do  
art. 72, que se refere às despesas com a 
terceirização de serviços. Infelizmente, 
grande parte da doutrina tem conferido 
tratamento idêntico a ambas as hipóteses 
gerando dúvidas e perplexidade.

 Por tais razões, o conhecido 
administrativista, Ivan Barbosa Rigolim, 
sustenta que a despesa com terceirização 
de mão de obra “não pode ser incluída 
no item de ‘outras despesas de pessoal’ 
nem aqui, em nosso País, e nem na 
residência do demônio de sete barbas 
de Mesopotânea”2.

De fato, terceirização de mão de 
obra substitutiva de servidor público é 

exemplificativa para servir de parâmetro 
na fixação de limites de despesas 
com pessoal por diferentes entes da 
Federação e por Poder de que cuidam 
os artigos 19 e 20, respectivamente.  
Na realidade, só não se incluem como 
despesas de pessoal as verbas de 
natureza indenizatória, como, por 
exemplo, as decorrentes do programa de 
demissão voluntária, que de voluntário 
só tem o nome.

2.2 O conteúdo do § 1° do art. 18

Trata-se de um dos dispositivos mais 
criticados pela doutrina especializada. 
Autores de renome sustentam que não 
é possível, juridicamente, cogitar de 
terceirização de serviço que deva ser 
executado por servidor público, em 
decorrência do princípio de acesso a 
cargos e empregos público por meio 
de concurso público de provas ou de 
provas e títulos (art. 37, II, da CF). 

De fato, se o serviço público deve 
ser executado por servidor público não 
se pode cogitar de substituição deles 
por meio de contrato de terceirização 
de mão-de-obra.

Terceirização pressupõe a presença 
de uma empresa intermediária para 
contratação de pessoas físicas para 
execução de determinados serviços. 
Essa empresa se interpõe entre o 
trabalhador, que executa o serviço, e o 
ente político destinatário dos serviços. 
Ao teor da Súmula 252 do TST é ilegal 
a contratação de trabalhador por meio 
de interposta empresa, ressalvados os 
casos de trabalhadores temporários 
previstos nas Leis ns. 6.019/74 e 
7.102/83. Posteriormente, o Enunciado 
n° 333 do TST passou a permitir a 
contratação de serviços de vigilância, 
conservação e limpeza por meio de 
interposta empresa, desde que não 
implique vínculo de emprego com os 
órgãos da administração direta, indireta 
ou fundacional. Essa proibição de 

1. Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar.
2. Serviço terceirizado não é, nunca foi e jamais será despesa de pessoal. DCAP, IOB Informações Objetivas, Ano V, nº 3, março/2001, p. 18.
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inconstitucional por violar o princípio 
da investidura em cargo ou emprego 
público por meio de concurso público 
(art. 37, II da CF). Contudo, não se 
deve analisar o § 1°, do art. 18 sob o 
prisma da constitucionalidade ou não. 
Seu objetivo é diverso. Na realidade, 
com ou sem proibição legal ou 
constitucional, existem no âmbito das 
três administrações públicas servidores 
não concursados, às vezes, até exercendo 
funções privativas de servidores efetivos 
(cargos públicos). 

O governante que faz a contratação 
irregular não pode ficar impune em 
face da LRF, pois isso seria punir os 
governantes que cumprem o princípio 
do acesso de servidor a cargos e empregos 
públicos por meio de concursos públicos 
e premiar o governante que escamoteia 
esse princípio.

Por isso, afirmamos que o “legislador 
não se preocupou com o aspecto da 
licitude ou ilicitude desse tipo de contrato 
de terceirização de mão de obra, mas, tão 
somente com um dos objetivos principais 
da LRF, que é o de conter as despesas 
de pessoal. Procurou-se neutralizar, no 
âmbito da LRF, os efeitos danosos da 
velha prática antes referida, consistente 
em burlar, através de expedientes ilegais, 
o limite de despesa de pessoal” 3. 

 Agora, os valores dos contratos 
a esse título não podem mais ser 
contabilizados na rubrica “Serviços de 
Terceiros”, como vinham fazendo as 
administrações das três esferas políticas. 
Dentro desse espírito, só se incluem na 
rubrica “Outras Despesas de Pessoal” 
as realizadas com a contratação de 
serviços que deveriam ou poderiam ser 
executados pelo quadro permanente 
de servidores, o que exclui os serviços 
técnicos profissionais especializados, 
referidos no art. 13 da Lei nº 8.666/93.

Reconhecemos a deficiência e a 
impropriedade redacional desse § 1º, 
do art. 18. Contudo, ele vem cumprindo 
a sua importante missão de promover 
o enxugamento das despesas com 
pessoal, diminuindo os efeitos danosos 
de uma velha prática arraigada no seio 

da administração em geral, consistente 
na burla ao princípio de acesso a cargos 
e empregos públicos por meio de 
concurso público. É preciso que a norma 
referida seja interpretada no contexto 
da ordem jurídica como um todo, 
privilegiando o seu aspecto teleológico 
procurando detectar o seu verdadeiro 
alcance e conteúdo.

Por essas razões, o Plenário do STF, 
ainda que em apertada votação (6 x 5),  
posicionou-se pela constitucionalidade 
do § 1°, do art. 18, assinalando que 
aquele parágrafo “visa a evitar que a 
terceirização de mão de obra venha a ser 
utilizada para o fim de ladear o limite 
de gasto com pessoal. Tem, ainda, o 
mérito de erguer um dique à contratação 
indiscriminada de prestadores de 
serviço, valorizando o servidor público 
e o concurso”4.

Como se sabe, o limite global de 
despesas com pessoal está fixado 
pelo art. 19 da LRF, com fundamento 
no art. 169 da CF, em 50% da receita 
corrente líquida para a União, e, em 
60% da mesma receita para os Estados e 
Municípios. E os limites por Poder e do 
Órgão Ministerial estão fixados no art. 
20 da LRF, nos seguintes termos:

“Art. 20. A repartição dos limites 
globais do art. 19 não poderá exceder 
os seguintes percentuais

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o 
Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e 
nove décimos por cento) para o 
Executivo, destacando-se 3% (três 
por cento) para as despesas com 
pessoal decorrentes do que dispõem 
os incisos XIII e XIV do art. 21 da 
Constituição e o art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19, repartidos de 
forma proporcional à média das 
despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita 
corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar;

 d) 0,6% (seis décimos por cento) 
para o Ministério Público da União;

II - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o 
Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o 
Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) 
para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o 
Ministério Público dos Estados;

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o 
Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas do Município, quando 
houver;

b) 54% (cinqüenta e quatro por 
cento) para o Executivo”.

Esse art. 20 foi alvo de críticas 
virulentas a pretexto de que interfere 
no princípio de separação dos 

3. Cf. nosso Responsabilidade fiscal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 81.
4. ADI n° 2.238MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 9-8-2007, DJe divulgado em 11-9-2008 e publicado em 12-9-2008.

O limite por 
Poder visa dar 
efetividade ao 
limite global 

de cunho 
constitucional. 
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Poderes. De fato, não há matriz 
cons t i tuc iona l  expressa  para 
limitação por Poder das despesas 
com pessoal.  Acontece que há 
expressa previsão constitucional 
para definição de despesa global com 
pessoal das entidades políticas. Ora, 
sem a repartição desse limite global 
por Poder aquele teto global não teria 
como ser obedecido. O limite por 
Poder visa dar efetividade ao limite 
global de cunho constitucional. 
Por  isso ,  o  Plenár io  da  Corte 
Suprema, instado a se manifestar a 
respeito, em sede de liminar negou 
a suspensão dos efeitos do citado 
art. 20 requerida nos autos da ADI 
impetrada pelo Partido Comunista 
do Brasil – PC DO B e outros, sob o 
fundamento de que “o art. 169 da 
Carta Magna não veda que se faça 
uma distribuição entre os Poderes 
dos limites de despesa com pessoal; 
ao contrário, para tornar eficaz o 
limite, há de se dividir internamente 
as responsabilidades”5.

2.3 O mecanismo de controle das 
despesas com pessoal

A LRF estabelece os mecanismos 
de controle das despesas com pessoal 
ao final de cada quadrimestre, por 
meio do Relatório de Gestão Fiscal 
a ser emitido pelos titulares de 
Poderes e do órgão Ministerial, 
(arts. 22, 55 e 55, I, a), o qual deverá 
ser publicado até 30 dias após o 
período a que corresponder, com 
amplo acesso público, inclusive, por 
meio eletrônico, sob pena de o ente 
político responsável ficar impedido 
de receber transferências voluntárias 
e sofrer restrições na contratação de 
operações de crédito (§§ 2° e 3°, do 
art. 55).

Ultrapassados os  l imites  e 
fracassados os mecanismos de redução 
de despesas com pessoal mediante as 
providências previstas nos incisos I 
a V, do parágrafo único, do art. 22 e 
no art. 23, §§ 1° e 2°, o ente político 
incorrerá nas sanções previstas no § 

3°, desse art. 23, ou seja, proibição de 
receber transferências voluntárias6, de 
obter garantia de outro ente político e 
de contratar operações de crédito.

Para evitar essas sanções, o PLC  
n° 132/07, em discussão no Parlamento 
Nacional, confere nova redação ao § 
3°, do art. 23, da LRF substituindo a 
punição do “ente” pela punição do 
“Poder ou Órgão”, o que na prática 
acaba com as sanções, pois o Poder 
Judiciário e o Órgão Ministerial, 
responsáveis pela extrapolação dos 
limites com despesas de pessoal, 
não estão vocacionados para realizar 
operações de crédito que se insere 
na competência exclusiva do Poder 
Executivo, nem são destinatários de 
transferências voluntárias.

O correto seria estabelecer sanções 
específicas para o Poder e Órgão 
Ministerial que ultrapassarem os 
limites, consistentes, por exemplo, 
na retenção do repasse de recursos 
previsto no art. 169 da CF na proporção 
dos valores extrapolados.

5. ADI nº 2.238MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 9-8-2007,  RTJ-207/950.
6. São conceituadas pelo art. 25 da LRF como sendo entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Correspondem 
aos chamados “empréstimos a fundo perdido” a que aludem os financistas.

3. CONTENçãO DA DíVIDA PÚBLICA

A segunda fonte de desequi-
líbrio orçamentário, o 
crédito público,  mais 
conhecido como dívida 

pública, mereceu rígida disciplinação 
no Capítulo VII da LRF (arts. 29 a 42).

Para uniformização de linguagem, 
tendo em vista a sua natureza nacional, 
a LRF começa por definir, em seu art. 
29, o que é dívida pública consolidada 
ou fundada, dívida pública mobiliária, 
operação de crédito, concessão de 
garantia etc.

Por pertinência a este estudo que 
estamos desenvolvendo, reproduzimos 
as definições dos incisos I e III, do art. 
29 como seguem:

“I - dívida pública consolidada ou 
fundada: montante total, apurado 
sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, 

assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, 
para amortização em prazo superior 
a doze meses;

III - operação de crédito: compromisso 
financeiro assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição 
financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil 
e outras operações assemelhadas, 
inclusive com o uso de derivativos 
financeiros”.

O art. 30 dispõe sobre limites 
da dívida pública e das operações 
de crédito. Esses limites acham-se 
regulados nas Resoluções ns. 262/96, 

40/01 e 43/01 do Senado Federal.
As operações de crédito são 

reguladas pelo art. 32 sendo de suma 
importância a proibição contida no 
art. 42 que veda que o titular de Poder, 
“nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contraia obrigação que 
não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenham parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem 
que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este feito”. Importante, 
também, a proibição de contratar 
operações de crédito por antecipação 
de receita orçamentária – ARO – no 
último ano de mandato do Presidente, 
Governador ou Prefeito (art. 38, IV, 
b). Ambos os preceitos têm cunho 
moralizador para coibir costumeiros 
abusos de governantes que deixavam 
de “heranças” dívidas fabulosas para 
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os sucessores, até mesmo por razões 
puramente políticas.

3.1 O mecanismo de controle da 
dívida pública

O art. 31, a exemplo do que fez 
em relação às despesas com pessoal, 
dispôs sobre a recondução da dívida 
consolidada caso esta ultrapasse o 
limite respectivo, sob pena de sanções 
previstas em seus parágrafos. Esse 
dispositivo introduziu o critério de 
controle quadrimestral do montante da 
dívida consolidada, a fim de possibilitar 
a eliminação de eventuais distorções, 
objetivando sua conformação aos limites 
fixados pelo Senado Federal, como 
prescreve a Carta Magna. Se ao final de 
um quadrimestre a dívida ultrapassar 
o limite respectivo, ao término dos três 
quadrimestres subsequentes deverá 
haver recondução da dívida àquele 
limite, hipótese em que o excedente 
deverá ser eliminado, em pelo menos 
25% no primeiro quadrimestre, e, 
os restantes 75% até o final dos dois 
quadrimestres subsequentes.

Não reconduzida a dívida a seu 
limite regular, no prazo de 12 meses, 
conforme prescrição do caput do art. 31, 
o ente político infrator passará a sofrer 
as seguintes sanções: (a) estará proibido 
de realizar operações de crédito, interna 
ou externa, inclusive ARO; (b) ficará 
impedido de receber as transferências 
voluntárias (§§ 1º e 2º, do art. 31). 

3.2  Dívida de precatório

O legislador, constatando a crescente 
dívida de precatório que até ensejou a 
primeira moratória prevista no art. 33, 
do ADCT, da Constituição de 1988, não 
teve dúvida em acrescentar o § 7° ao art. 
30, nos seguintes termos:

“§ 7°. Os precatórios judiciais 
não pagos durante a execução 
do orçamento em que houverem 
sido incluídos integram a dívida 
consolidada, para fins de aplicação 
dos limites”.

Como se depreende dos incisos I e 
III, do art. 29, da LRF retrotranscritos, 
a dívida de precatório, por resultar de 
condenação judicial, não se enquadra 
no conceito de operação de crédito, 
decorrente de ato de vontade, nem 
no conceito de montante de dívida 
consolidada ou dívida fundada.

Entretanto, com essa providência 
preconizada pelo § 7º, do art. 30 da 
LRF, o ente político que descumprir os 
precatórios passa a sofrer limitações 
para a realização de operações de 
crédito. Por isso, nos primeiros anos 
de vigência da LRF o crescimento da 
dívida de precatório foi menor do que 
em relação ao período anterior, quando 
se deu a primeira moratória do art. 33 
do ADCT.

Porém, logo essa dívida retomou 
o seu crescimento, por conta da 
leniência de órgãos e autoridades 
responsáveis que não aplicaram os 
preceitos constitucionais e legais 
pertinentes, que estabelecem sanções 
políticas, administrativas e criminais 
contra os governantes e entes políticos 
que descumprem a ordem judicial, 
representada por precatório entregue 
no período requisitorial, isto é, até 1° 
de julho de cada ano para ser incluído 
no orçamento do ano seguinte e pago 
até o final desse ano.

Em razão dessa omissão dos órgãos 
e autoridades competentes formou-
se entre os governantes aquilo que 
chamamos de “cultura do calote”. Os 
governantes regionais e locais acham 
absolutamente normal a programação 
de desvio sistemático das verbas 
para pagamento de precatórios, que 
pertencem ao Poder Judiciário (art. 
100, § 6° da CF), para atender outras 
prioridades que trazem projeções na 
mídia. Pagar precatório não dá IBOPE 
como as despesas de propaganda 
que não param de crescer. Estas, na 
verdade, na classificação doutrinária, 
incluem-se entre  as  despesas 
inúteis ou improdutivas, pois, em 
nada contribuem para crescimento 
da capacidade produtiva, nem têm 

qualquer utilidade para a sociedade em 
geral, exceto para o próprio governante 
que se serve de verba pública para 
se projetar perante a opinião pública 
leiga.

Daí, o segundo calote de precatórios 
pela EC n° 30/2000 e, agora, o terceiro 
calote pela EC n° 62/097. A cada versão 
do calote acentuam-se as violações 
aos direitos e garantias fundamentais 
e aos princípios federativos e àqueles 
que regem a administração pública, 
notadamente, ao princípio maior 
da moralidade pública. O último 
calote sequer fixou prazo certo para 
pagamento dos débitos de precatórios.  
Surtiu efeito para o passado, para o 
presente e projetou efeitos para o futuro, 
isto é, o ente político que estiver sob o 
regime especial para pagamento de 
precatórios não precisará de promover 
a inclusão orçamentária dos débitos 
requisitados, bastando ir depositando 
mensalmente um percentual de sua 
receita corrente líquida (art. 97 do 
ADCT introduzido pela EC n° 62/2009). 
E com isso desapareceu a figura do 
precatório vencido. Vai-se pagando, 
aos poucos, a critério da discrição 
do governante, sem prévia inclusão 
orçamentária e sem prévia fixação de 
despesas a esse título. Nunca se viu 
tamanho atentado contra as normas 
orçamentárias. Por isso, não se trata de 
moratória, que exige um termo certo, 
mas de autêntico calote.

Essas Emendas espúrias anistiam os 
governantes inadimplentes e fortalecem 
a cultura do calote promovendo a política 
do endividamento irresponsável, 
exatamente na contramão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que objetiva, 
dentre outras coisas, a redução da dívida 
pública e seu controle e fiscalização.

Com as facilidades que essas 
Emendas propiciam, salta aos olhos 
dos governantes que é muito mais 
vantajoso programar desvios dos 
recursos para pagamento de precatórios 
do que efetuar operações de crédito, 
sujeitas à observância de inúmeros 
requisitos legais e complementares, 

7. Em corajosa decisão, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, declarou incidentalmente  a 
inconstitucionalidade do efeito retroativo previsto na EC nº 62/09, por ofensa ao art. 5º, XXXVI c.c o art. 60, § 4º, IV, da CF (Intervenção Estadual 
nº  994.09.229278-6 requerido contra o Município de Osasco, Relator designado, Des. Ivan Sartori, j. em 30-6-2010).
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“

”

agravadas, ainda, com pagamento de 
juros elevados.

Dessa forma, a programação siste-
mática das verbas para pagamento de 
precatórios vem sendo operada como 
sucedâneo de operações creditícias 
que encontram óbices nos apontados 
arts. 38, IV e 42 da LRF. A utilização 
de verbas do precatório para atender 
outras despesas nada custa ao governo: 
nem juros, nem correção monetária. 
Quando o estoque de dívidas de 
precatórios atingir um patamar 
dito “impagável” é só acenar com a 
necessidade de novo calote e tudo 
estará resolvido para os governantes, 
repita-se, regionais e locais. O governo 
federal vem cumprindo os precatórios 
disponibilizando ao Poder Judiciário 
as verbas que lhe cabe consoante 
a determinação do art. 100, § 6º,  
da CF.

O desvio de verbas não encontra 
óbice algum. O Judiciário pela sua 
cúpula vem impedindo a punição 
de governantes e do ente político 
inadimplente enquanto não sobrevier 
Emenda Constitucional passando 
uma esponja nas irregularidades do 
passado.

Dentro desse quadro é possível 

v is lumbrar  um quar to  ca lo te 
constitucional em período não muito 
longo. Considerando a progressiva 
elevação do nível de violações a cada 
calote, pode-se antever que a futura 
Emenda a respeito decretará, no mínimo 
a remissão parcial, senão a remissão 
total da dívida de precatórios. Aliás, 

o leilão de precatórios pelo critério do 
maior deságio, previsto na EC nº 62/09, 
já significa remissão parcial da dívida 
decorrente de  condenação judicial. 

A LRF deve ser urgentemente 
emendada para inverter essa política 
de endividamento irresponsável.

É necessário que o desvio de 
verba de precatório seja apenado 
com as sanções dos §§ 1° e 2°, do 
art. 31 da LRF (proibição de efetuar 
operações de crédito e proibição de 
receber transferências voluntárias8), 
independentemente, de ter ou não 
incluído os valores de precatórios 
inadimplidos no montante da dívida 
pública consolidada.

 É preciso, também, que se torne 
inelegível o governante que tenha 
promovido o desvio de verbas de 
precatórios, facilmente constatável, 
tanto pelo Presidente do Tribunal, 
responsável pelo pagamento dos 
precatórios (art. 100, § 7° da CF) 
mediante simples exame do MOC, Mapa 
Orçamentário, como pelo relatório 
do Tribunal de Contas competente, 
que aprecia as contas do Chefe do 
Executivo, onde constam as verbas 
requisitadas, as verbas consignadas e 
as verbas pagas.

CONCLUSõES

Apesar do rigor com que a 
LRF trata as despesas com 
pessoal e o crédito público, 
não houve a esperada 

diminuição dessas despesas. À 
supressão de cada cargo efetivo seguiu-
se a criação de mais de quinhentos 
cargos em comissão, nos últimos 
anos. Da mesma forma, o limite de 
endividamento em relação ao PIB vem 
crescendo a olhos vistos. É que a lei 
não tem o condão de tornar probos os 
ímprobos, nem de tornar honestas as 
pessoas desonestas. Dizia Montesquieu 
que os homens de bem guiam-se pela 
ética; os demais pela lei.

Poder-se-ia argumentar que sem 

despesas, de outro lado, Emendas 
Constitucionais de caráter concreto 
e temporário torpedeando as normas 
permanentes da LRF. Essa anomalia 
não tem explicação no princípio da 
hierarquia vertical das leis.

É preciso o exercício contínuo da 
cidadania, exigindo dos legisladores 
e dos aplicadores da lei a observância 
do princípio da razoabilidade que 
se coloca como um limite à ação do 
próprio legislador, bem como o respeito 
aos direitos e garantias fundamentais 
que derivam diretamente da soberania 
popular (art. 1°, parágrafo único da CF) 
e que por isso mesmo se acham acima do 
poder político do Estado.

a LRF o quadro teria evoluído para o 
pior. É bem possível, como também, 
provável. Muito provavelmente a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, nesses dez 
anos de vigência, bem ou mal, cumpriu 
o seu papel principal de promover o 
equilíbrio das contas públicas, apesar 
das Emendas espúrias concernentes 
a dívidas de precatórios que minaram 
seus alicerces.

Afinal, se o legislador constituinte 
derivado e o legislador ordinário é o 
mesmo deveria agir com mais coerência 
e harmonia. De um lado, lei de natureza 
permanente no plano genérico e abstrato 
com vocação de perenidade prescrevendo 
regras severas para contenção de 

É preciso, 
também, que se 
torne inelegível 
o governante 

que tenha 
promovido o 

desvio de verbas 
de precatórios, 

facilmente 
constatável.

8.  Resolução nº 115, de 29-6-2010, do Conselho Nacional da Justiça – CNJ – instituiu o Cadastro de Entidades Devedoras Inaimplentes (Cedin). 
As entidades políticas que figurarem no Cedin poderá ser proibida de receber transferências voluntárias da União. Entretanto, a Resolução do 
CNJ, neste particular, não tem base constitucional, nem legal.
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O Sr.  já se referiu à 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
como um “divisor de águas nas 
finanças públicas”. O Sr. continua 
considerando a LRF uma mudança 
de paradigma?

Sim. Mudou a cultura fiscal no 
País. É mais do que apenas aplicar 
regras de uma lei. É uma postura, 
especialmente dos cidadãos, da 
mídia. 

A mudança, entretanto, não foi 
completada e ainda há o que mudar 
e muito por melhorar. 

P r i m e i r o ,  a i n d a  f a l t a m 
regulamentar alguns dispositivos 
da LRF - em particular, o governo 
federal segue à margem dos principais 
controles.

Segundo, alguns retrocessos 
apareceram nos últ imos anos, 
sobretudo na transparência fiscal – 
se divulgamos mais, por outro lado, 
perdemos um pouco de abrangência 
e clareza. 

Terceiro, novos desafios surgiram 
como regular a maior participação 
estatal na economia depois da 
resposta necessária à crise financeira 
global – que, no caso brasileiro, 

José Roberto Afonso
Economista, Consultor técnico do Senado Federal
Doutorando do Instituto de Economia  da Unicamp

Considerações sobre a LRF 
10 anos depois 

Em entrevista à Revista TCMRJ, o economista 
José Roberto Afonso, considerado um dos pais 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala sobre a 
criação, inspiração e atualidade da Lei.

envolve adotar novas convenções 
para superávit (nominal) e dívida 
(bruta) e revisitar o relacionamento 
entre Tesouro e os bancos, e as 
empresas que controlam.

Em suma, a LRF não é uma 
pirâmide, que se constrói a duras 
penas e depois fica como está por 
séculos. LRF é uma obra dinâmica, 
que exige atenção frequente. Muito 
avançamos, mas ainda há muito por 
fazer.   

 O Sr. esperava tantas avaliações 
positivas da LRF dez anos depois, e, 
inclusive, por parte de pessoas que 
inicialmente foram contra a lei?

A avaliação positiva mais relevante 
é o apoio popular. Vocalizado pela 
mídia, tal apoio foi fundamental para 
o Congresso aprovar, com quorum 
de emenda constitucional, em pouco 
tempo, uma legislação tão abrangente 
e dura, em termos econômicos. Agora, 
pesquisa da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) atestou que o apoio continua 
firme e isso é o mais relevante para 
manter e para se tentar de novo mudar 
e melhorar a lei. 

Outra avaliação que merece registro 

é a feita no exterior, especialmente 
pelos organismos multilaterais e pelos 
especialistas. O Brasil foi o primeiro 
emergente a adotar essa lei. Entre 
meia centena de países que adotaram 
esse tipo de legislação nas últimas 
duas décadas, a LRF é considerada 
uma das mais abrangentes e austeras, 
mescla princípios e regras, previne 
mas também pune exemplarmente. 
Acho que poucos brasileiros sabem 
dessa avaliação feita no exterior de 
nossa lei.

Agora, sobre quem fez dura 
oposição à aprovação da lei na 
época, mudou de opinião depois 
que alterou de posição e assumiu o 
governo. Porém, a convicção, não sei 
se mudou. Temo por seguidos atos 
e discursos adotados pelo governo 
federal nos últimos tempos que, 
na prática, conspiram abertamente 
contra preceitos da responsabilidade 
fiscal, embora, no discurso, se diga 
seu seguidor. Já foi dito que toda a 
unanimidade é burra. 

De qualquer forma, como se 
costuma dizer que este é um país 
de memória curta, aproveitamos o 
aniversário de 10 anos para resgatar e 
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editar um documento sobre a história 
da elaboração e implantação da LRF 
pela FGV Projetos. Vale conferir os 
detalhes dessa história. 

 Dez anos depois é natural que a 
LRF enfrente novos desafios. Que 
desafios são esses? São necessárias 
novas leis ou regras?

Sim. O primeiro desafio é aplicar 
plenamente a lei – aliás, não seria 
desafio se não tivesse o peso do 
governo federal jogando contra sua 
regulamentação, agora abertamente. 
Assim, é preciso completar duas 
lacunas fundamentais: a criação 
do conselho de gestão fiscal e a 
imposição de limites para a dívida 
pública federal, tanto a consolidada, 
quanto a mobiliária. Os projetos 
de leis ordinárias estão parados no 
Congresso porque não interessa ao 
governo federal. 

Já os novos desafios envolvem 
corrigir lacunas e evitar interpretações 
inadequadas, como o que computar 
como receita, como despesa de 
pessoal e até mesmo abater a dívida 
para apurar a chamada líquida. A 
contabilidade criativa foi retomada, 
felizmente de forma isolada, por 
alguns órgãos e por algum tempo, mas 
fazendo com que as contas públicas 
virem um faz de conta. Além de 
corrigir essas falhas, há uma questão 
estrutural mal resolvida – como 
evitar a criação de compromissos 
permanentes sem a devida cobertura 
financeira a longo prazo. O aumento 
contínuo da carga tributária pós-LRF 
atendeu a compensação financeira 
que ela exigia, porém, há um limite 
para o tamanho da carga e para sua 
(péssima) qualidade. O impasse é 
que a sociedade se posiciona cada 
vez mais, aberta e crescentemente, 
contra novos aumentos de carga, e 
os governos, liderados pelo federal, 
seguem criando gastos – novos órgãos, 
mais cargos, mais empréstimos, na 
prática não há restrição e o céu virou 
o limite.

Para solucionar esse quadro vejo 
como melhor alternativa encarar 
todas as questões em uma só proposta, 

como feito pelo projeto de lei de 
responsabilidade orçamentária e 
qualidade fiscal que tramita no 
Senado Federal, a partir da iniciativa 
do Senador Tasso Jereissati, tendo 
seu texto sido fundido a de outros 
Senadores, inclusive da base do 
governo. É hora de ampliarmos 
essa discussão; vários técnicos e 
órgãos federais e país a fora têm 
participado. Creio que, construído um 
consenso técnico, que está próximo, 
haverá espaço político para avançar 
tal projeto, especialmente após a 
posse dos novos governos em 2011, 
seja federal, seja estadual, porque 
os novos governantes encontrarão 
inevitavelmente um cenário fiscal 
mais difícil e delicado do que o 
assistido nos últimos anos. 

 O Sr. concorda quando se diz que 
a LRF é uma condição necessária 
mas não suficiente para ter contas 
públicas sólidas?

LRF não é uma panaceia. Sempre 
defendemos essa tese desde a 
elaboração do anteprojeto de lei. 

Olhando para trás, destacamos 
que a LRF marcou, em termos 
institucionais, o coroamento de 
um longo e extenso processo de 
mudanças nas finanças públicas 
brasileiras, que começou na criação 
da Secretaria do Tesouro Nacional e 

na separação dos orçamentos fiscal e 
monetário, chegando até a rolagem 
das dívidas estaduais e municipais. 
Em termos culturais, a LRF também 
corou uma mudança de postura dos 
cidadãos, dos eleitores, dos técnicos 
até das autoridades e legisladores: 
que seria preciso cuidar das contas 
públicas como se cuida das contas 
pessoais.

Parou por que? O refrão do frevo 
precisa ser aplicado aos dez anos de 
LRF, em que nada se avançou, nem 
completou a sua regulamentação, 
nem se modernizaram suas normas 
e controles. 

Por isso, insistimos que é já 
passada a hora de retomar o ciclo 
de mudanças institucionais. Nem é 
preciso falar das reformas tributária e 
previdenciária, que nunca acontecem 
a contento, mas já muito foi dito e 
proposto do que fazer. Vale atentar 
para o orçamento, a contabilidade e a 
administração pública como um todo. 
Uma lei básica (nº 4320) é de 1964, 
e anterior até a ditadura militar. Foi 
muito avançada para a época e por 
isso continua sendo aplicada quase 
cinco décadas depois, mas é óbvio 
que precisa ser modernizada. Levar 
a responsabilidade para estes outros 
campos das finanças públicas se 
tornou necessário para que sejam mais 
sólidas e suficientemente saudáveis 
para estimular o desenvolvimento 
econômico e social.

 O Sr. acredita que a respon-
sabilidade fiscal, mais que uma lei, 
provocou uma mudança de atitude 
dos governantes?

Sim. Mudou e melhorou a atitude 
dos governos, regra geral, em todas 
esferas de governo. Creio que no 
âmbito local, até ainda mais, pela 
proximidade com a comunidade. 

Com mais números e informações 
na mão, ainda que estes precisem 
s e r  l e v a n t a d o s ,  d e p u r a d o s 
e propagandeados pela mídia e 
organismos não governamentais. 
É o caso, por exemplo, da recente 
iniciativa do Índice de Transparência 
Fiscal, liderada pela ONG Contas 

“

”

Ainda há muito 
que melhorar, 

atenuar a 
contabilidade 

criativa, evitar os 
ditos “pequenos 
assassinatos” nas 

regras fiscais.
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Abertas, que constitui uma forma 
de avaliar a divulgação de contas e 
serviços públicos pela internet, tanto 
pelo governo federal, quanto pelos 
governos estaduais.  

A ideia de que se pode fazer o que 
se bem entender com as contas e coisas 
públicas me parece afastada porque 
temos instituições funcionando. 
Ainda há muito que melhorar, atenuar 
a contabilidade criativa, evitar os 
ditos “pequenos assassinatos” nas 
regras fiscais, repensar e reforçar as 
travas que impeçam a formação de 
herança fiscal às vésperas da eleição 
e, especialmente depois dela, no caso 
de derrota do governante de plantão. 
Mais uma vez, chamo a atenção para 
o projeto de lei complementar que 
tramita no Senado, que reforma e 
endurece a responsabilidade fiscal e 
torna mais responsável o processo do 
orçamento e da contabilidade. 

 Alguns governantes consideram 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
“engessa” a União. O que o Sr. tem a 
dizer a respeito?

Um erro crasso, até histórico. 
Antes de tudo, se engessasse a 
União, porque a sua despesa cresceu 
expressivamente dentro da economia 
brasileira nos últimos anos, e mais 
ainda a dívida pública? Os fatos 
mostram ao contrário: que, no caso 
da União, a LRF está sendo frouxa, 
quando não até omissa.

Em particular, vale comentar a 
falta de limite para o endividamento 
público federal. O Ministro da Fazenda 
assumiu publicamente, no dia dos 10 
anos da lei, que não aceita limites 
que o impeçam de se endividar, 
especialmente para combater a crise. 
Sua justificativa é correta mas sua 
conclusão é equivocada e revela 
profundo desconhecimento da LRF, 
que já contempla válvulas de escape, 
em diferentes dispositivos e distintas 
condições, que se possa aumentar 
a dívida e diminuir o superávit, 
até recorrer a déficit, em situações 
extremas (como é a de uma crise 
financeira global). Por exemplo, se 
houver uma recessão, se o PIB crescer 

abaixo de 1%, automaticamente 
es tá  suspensa  a  exigência  de 
enquadramento nos limites de dívida. 
Ora, não é exatamente isso que o 
Ministro prega? Isso já está previsto 
na LRF e, por razão desconhecida, o 
Ministro da Fazenda desconhece. 

Pior que o desconhecimento da 
lei, é o sinal que passa, tanto para 
os demais governantes, quanto para 
os investidores e os cidadãos, ao 
defender que não haja limite para 
se endividar, inclusive supondo que 
o impacto da crise fosse monopólio 
do governo federal, e não alcançasse 
também os estados, as prefeituras e 
as famílias. Se a crise bate em todos, 
por que os outros não teriam direito a 
mesma benesse? Mais do que lembrar 
o que consta na LRF, é preciso atentar 
que o Brasil é uma federação e uma 
democracia.  

 A chamada flexibilização da LRF 
poderia acarretar o aumento do 
endividamento dos estados e 
municípios? Se sim, de que forma 
isso aconteceria?

O único projeto que preocupa 
por flexibilizar a LRF e induzir o 
envidiamento estadual e municipal foi 
proposto pelo Executivo Federal e está 
parado no Senado, com voto contrário 
do relator, Senador Jereissati: ele acaba 
com a vedação da LRF que impede um 
governo de tomar crédito se um de 
seus poderes ou órgão estiver acima 
do limite de pessoal.

Houve uma confusão deste 
com outros projetos que tramitam 
no Senado e até já avançaram nas 
comissões, que mudam a LRF, mas 
não para flexibilizar. Além do que 
promove uma reforma geral das 
finanças públicas, já comentado (e 
hoje aos cuidados da relatoria do 
Senador Francisco Dornelles), há 
outro projeto que fomenta projetos de 
investimentos em modernização de 
gestão, da receita e, especialmente, da 
despesa. Este é um caso excepcional de 
dívida porque o retorno é mais do que 
garantido, com aumento de receita e 
redução de gastos; a LRF já faculta às 
prefeituras mas esqueceu dos estados; 

e, paradoxalmente, o governo que mais 
precisa aí investir, não pode porque 
sua dívida ou folha salarial, está acima 
do limite.

 O que o Sr. acha das propostas de 
que a reestruturação e recomposição 
do principal das dívidas sejam 
contratadas sem as restrições 
previstas pela LRF? E que as operações 
possam ser garantidas pela União 
mesmo sem a prestação de contas e 
sem o cumprimento de limites 
previstos na lei?  

Sem cabimento e na hora errada 
– ainda mais em meio ao processo 
eleitoral. Instituições, leis, precisam 
ser respeitadas. Não há dúvida 
que decreto não pode mudar lei, 
nem lei ordinária pode alterar lei 
complementar. Mesmo que se invista 
neste campo da exceção, no limite, a 
Justiça restaurará o estado de Direito. 
O que mais preocupa é o sinal, que se 
aponta na direção do afrouxamento 
do controle e que, para se combater 
uma crise ou para se eleger um 
sucessor, é aceitável passar por cima 
de regras, porque os fins justificariam 
os meios. 

Em particular, alerto que uma 
recente medida provisória, que 
facilitaria o endividamento das 
prefeituras das capitais que serão 
sedes de competições esportivas 
internacionais, não mexeu na LRF, até 
porque não tem status para tanto. Ela 
mudou claramente as condições da 
rolagem da dívida, realizada antes da 
LRF, e, como tal, quebrou a blindagem 
que o Tesouro Nacional sempre 
construiu para impedir mudanças 
naqueles contratos. Foi aberto um 
precedente sério a pretexto de que a 
benesse seria limitada a um número 
muito pequeno de prefeituras, mas 
esquece que um princípio reforçado 
pela responsabilidade fiscal é o de que 
numa Federação, de fato e de direito, 
todos governos devem ser tratados 
igualmente diante da lei. O limite 
fixado pelo Senado para a dívida das 
prefeituras é igual para todas, do Rio 
até Porciúncula, por exemplo. Quebrar 
esse preceito é rasgar a LRF.
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Uma olhada geral no cenário 
da administração pública 
brasileira mostra que, nos 
dez anos de vigência da 

LRF, ocorreram mudanças importantes. 
O surgimento desta lei, inovadora 
sob vários aspectos na forma de 
construção e execução dos orçamentos 
públicos, coincide com mudanças na 
atuação dos Tribunais de Contas. De 
fato, esses órgãos de controle externo 
foram os que deram mais significativa 
contribuição para os esforços de ajuste 
das contas públicas nos parâmetros 
definidos pela LRF. 

Como se sabe, a LRF estabelece 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão 
fiscal. Para alcançar esse objetivo, a 
Lei dispõe de instrumentos, entre os 
quais se destacam o planejamento 
e a transparência na gestão pública, 
cujo corolário é a eficiência. Para que 
esse objetivo seja atingido, corrigidas 
distorções históricas e mantido o 
equilíbrio entre receita e despesa, 
a mesma lei indicou meios, modos, 
prazos, limites e condições de execução 
orçamentária e financeira. São regras 
nacionais aplicáveis a todos os entes 
da Federação. O que se esperava 

há 10 anos era certa harmonia de 
procedimentos da União, dos Estados e 
dos Municípios. Passado esse período, 
e deixando para outra avaliação os 
procedimentos da União, pode-se 
verificar que houve avanços no âmbito 
dos Estados e dos Municípios. 

Quanto ao uso das regras indicadas 
para uma ação planejada, verifica-
se que boa parte dos municípios 
passou a construir seus orçamentos 
seguindo os passos indicados pela 
Constituição e pela própria LRF. 
É o caso da fixação das regras de 
elaboração do Orçamento Anual na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, tais como 
a chamada limitação de empenho 
ou contingenciamento de gastos, o 
controle de custos e a avaliação de 
desempenho, condições e exigências 
para a transferência de recursos a 
entidades públicas, privadas e a 
pessoas físicas, a forma de utilização 
da reserva de contingência, condições 
para a renúncia de receita (concessão 
ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária), fixação de 
limites para a despesa de pessoal dos 
poderes e órgãos, e, fundamental, 
o estabelecimento de metas fiscais 
de receita e resultado (primário e 

nominal). É um instrumento salutar 
que permite definição de prioridades e 
fixação de parâmetros para o equilíbrio 
entre receita estimada e despesa fixada 
a cada ano. O mesmo se pode dizer 
quanto aos investimentos de prazos 
mais significativos que devem estar 
previstos nos Planos Plurianuais.  Os 
Tribunais de Contas têm fiscalizado 
o cumprimento desses parâmetros 
de forma variada. Um dos meios de 
verificação é o exame das contas 
anuais, outro o de processos específicos 
de avaliação da gestão fiscal. 

Praticamente todos os Tribunais de 
Contas, no uso de suas competências 
normativas, têm emitido resoluções 
e  instruções  normativas  para 
regulamentar e fazer cumprir os 
ditames da lei fiscal.  Há, ainda, 
outras medidas que têm permitido 
aos Tribunais de Contas a indicação 
de rumos de correção necessária 
durante a execução dos orçamentos. É 
o caso da expedição de alertas quanto 
aos limites a serem respeitados pelos 
entes públicos, sobressaindo que o 
ato de alerta é a atuação preventiva e 
concomitante dos Tribunais de Contas. 
Nesse particular, há Tribunais que 
têm usado a tecnologia da informação 

Uma década da LRF e 
seus resultados

Conselheiro Salomão Ribas Jr.
Presidente da ATRICON

O presidente da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas – Atricon, conselheiro 
Salomão Ribas Júnior, do TCE/SC, avalia para a 
Revista TCMRJ as medidas impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF que modificaram 
a linha de ação dos Tribunais de Contas. 
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o que é vital para a atuação do controle 
e correção tempestivas. 

A rigor, são quase três dezenas de 
aspectos que foram eleitos, com base na 
LRF, para fiscalização pelos Tribunais 
de Contas. São os denominados pontos 
de controle. Eles contemplam aspectos 
das metas bimestrais de arrecadação, 
metas da LDO para receita e despesa, 
resultados primários e nominais e os 
resultados orçamentários e financeiros. 
Na mesma linha, há acompanhamento 
da aplicação dos mínimos em educação 
e saúde e dos limites máximos em 
despesas de pessoal. Igualmente, a 
ação dos TCs procura acompanhar os 
níveis de endividamento dos Estados 
e Municípios. 

Quanto à transparência reclamada 
pela LRF, criaram-se, no âmbito 
dos Tribunais de Contas, diversos 
mecanismos de fiscalização de apoio 
à discussão pública dos orçamentos e 
à divulgação periódica (bimestral ou 
semestral, conforme a dimensão do 
município) dos relatórios de execução 
orçamentária. A par disso, os TCs têm 
reclamado a remessa desses mesmos 
relatórios à sua área técnica para 
difusão ampla aos cidadãos e para as 
avaliações necessárias de gestão fiscal.  
A publicação da versão simplificada 
das Contas de Governo pelos Tribunais 
de Contas foi um passo importante na 
direção da cidadania e controle social, 
ao traduzir, para uma linguagem 
acessível, os relatórios técnicos. 

Ao tempo em que a LRF começava 
a ser implantada, concebeu-se, na 
esteira dos novos critérios trazidos 
por ela para indicar o planejamento 
e a transparência na administração 
pública, um arrojado programa de 
modernização dos Tribunais de 
Contas – o PROMOEX. Este programa 
contempla modernização estrutural, 
administrativa e metodológica, nas 
Cortes de Contas brasileiras. Um dos 
componentes básicos é a adoção do 
Planejamento Estratégico em todos 
os TCs. Cerca de cinco Tribunais 
já o adotavam, mas o PROMOEX 
trouxe a ampliação da abrangência e 
estudos seletivos a serem contratados 

com recursos do programa para 
consolidar o mecanismo. Atualmente, 
todos os Tribunais dispõem ou estão 
elaborando seus planos estratégicos. 
Ao mesmo tempo, o programa 
propôs a disseminação da Auditoria 
Operacional ou de Gestão como 
instrumento de apoio ao ciclo de gestão 
governamental dos entes fiscalizados. 
As primeiras experiências permitiram 
um amplo diagnóstico da gestão de 
recursos humanos — treinamento 
e capacitação de professores do 
ensino fundamental — na área da 
educação. Com a participação do 
TCU, 30 Tribunais Estaduais, dos 
Municípios, e o Tribunal Distrital 
coletaram dados, informações, e 
percepções para um diagnóstico deste 
setor da administração da educação 
brasileira. Foi um dos mais amplos 
diagnósticos feitos com a mesma 
metodologia já realizados no Brasil. 
Em seguida, no campo da Auditoria 

Operacional foi feita uma avaliação 
na área da saúde com os mesmos 
objetivos e, atualmente, estão em 
curso ações na área do saneamento. 
Essas ações no campo da auditoria 
operacional, por sinal, inauguraram 
o compartilhamento de soluções 
técnicas, permitindo economias em 
escala, padronização de procedimentos 
e integração entre os Tribunais.     

É oportuno registrar os esforços 
desenvo lv idos  no  âmbi to  do 
PROMOEX para a harmonização de 
conceitos da LRF. Sob esse ângulo, 
para que se atinja o equilíbrio das 
contas e se observem os prazos, limites 
e condições da LRF, houve uma ampla 
discussão sobre os critérios para 
apuração da receita corrente líquida 
e despesas elegíveis para os gastos 
mínimos em saúde e manutenção 
e desenvolvimento do ensino. Os 
gastos com pessoal, problema que vem 
sofrendo tentativas de solução há muito 
tempo, mereceram, nessas discussões 
entre técnicos dos Tribunais de Contas 
e do Governo Federal (STN), atenção 
para que a avaliação seja uniforme em 
todas as unidades da Federação. Ainda 
há dúvidas, mas os avanços foram 
significativos.  

Entre os estudos realizados, deve-
se destacar o feito pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo com 
dados e indicadores de uma década 
de vigência da LRF. 

Na linha da sistematização de 
estudos e opiniões, surge o número 
zero da Revista Técnica dos Tribunais 
de Contas (RTTC), lançado por ocasião 
do II Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas, em 15 de setembro de 2010, 
contemplando diversas avaliações da 
aplicação da LRF nos seus primeiros 
dez anos de existência. É uma leitura 
recomendável para o conhecimento 
de opiniões autorizadas abordando 
múltiplos aspectos das finanças 
públicas brasileiras. Na revista, a 
exemplo daquele estudo do TCE-SP, 
verificamos que houve melhora na 
gestão fiscal do País. E também a 
contribuição, com dados e indicadores, 
dos Tribunais de Contas para esse 
resultado.

“

”

Quanto à 
transparência 

reclamada pela 
LRF, criaram-
se, no âmbito 

dos Tribunais de 
Contas, diversos 
mecanismos de 
fiscalização de 

apoio à discussão 
pública dos 

orçamentos e 
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relatórios 
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orçamentária.



15 Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010

Completando dez anos de 
vigência, a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, 
logo cognominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fixou um novo 
marco no âmbito da atividade financeira 
e orçamentária nacional, encerrando 
um longo ciclo de irresponsabilidade 
orçamentária, nas três esferas de nossa 
Federação. Trata-se, com efeito, de 
um diploma legal que tem, como 
objetivo primordial, uma difícil missão: 
modificar a cultura orçamentária 
nacional, combalida por décadas de 
utilização imprudente do erário público, 
já que, de acordo com Ricardo Lobo 
Torres:

(...) apreendemos a ideia liberal de 
orçamento e a constitucionalizamos 

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a democratização da 
gestão pública

José Ricardo Parreira de Castro
Procurador da Procuradoria Especial 
do TCMRJ

em 1824; mas não a vivenciamos com 
profundidade, posto que até hoje temos 
dificuldade em proceder ao controle 
político do orçamento na via eleitoral 
e em pronunciar o discurso sobre as 
políticas públicas e os direitos sociais 
sob a perspectiva da alocação de verbas 
orçamentárias.1

Esta “cultura orçamentária”, que é 
fruto da história de cada nação, é assim 
descrita por Lobo Torres:

( . . . )  C o m  o  l i b e r a l i s m o 
constitucionaliza-se o orçamento, 
tornando-se permanentes os impostos 
e necessária a autorização anual para 
a realização das despesas. O Estado 
Fiscal, baseado na contribuição 
dos cidadãos, substitui o Estado 
Patrimonial, e a Fazenda do Príncipe 
se transforma em Fazenda Pública. 
Princípios como o da anualidade e 
da capacidade contributiva penetram 
no discurso constitucional. As novas 
técnicas contábeis e o avanço do 
direito comercial permitem as 
grandes categorizações no campo 
do orçamento. Filósofos, juristas e 
economistas passam a se preocupar 
com as receitas e as despesas públicas. 
A própria questão da cidadania 
tem nas opções orçamentárias a 
sua afirmação inicial. As eleições 
passam a servir de referencial para 
o direcionamento da lei de meios. 
O debate permanente sobre a feitura 
do orçamento, as discussões entre os 
políticos em torno das prioridades 
da despesa pública, a participação e 
o interesse do povo na preservação 
e no respeito aos princípios da boa 
administração do orçamento, e a 
eficiência do controle da execução 

orçamentária, tudo isso contribui 
para formar a cultura orçamentária.2

Ocorre, porém, que a nossa “cultura 
orçamentária”, pelo menos até bem 
pouco tempo atrás, não era nada boa, 
sendo possível afirmar que, na verdade, 
dita “cultura” era a pior possível, pois 
faltavam a esta princípios dirigentes, 
limites claros e sanções específicas que 
pudessem ser efetivamente aplicadas. 
A lição de Régis Fernandes de Oliveira, 
acerca do contexto existente à época do 
advento da LRF, é bastante elucidativa:

A experiência brasileira, em todos 
os planos de governo, mostra que 
há um verdadeiro descalabro no 
tocante à gestão da coisa pública. O 
dinheiro público é confundido com 
o particular. Políticos inescrupulosos 
cuidam do dinheiro oficial como 
coisa particular. Destinam-no aos 
mais diversos fins, longe daqueles 
de atingimento das finalidades 
públicas. O endividamento alcança 
as raias do absurdo. É comum que 
se onere o Município ou o Estado, 
porque está em vias de terminar o 
mandato do governante. O outro que 
pague. Os restos a pagar sobejam nos 
orçamentos. A emissão de títulos dá-
se acima dos limites permitidos (...)3

O “desabafo” feito por Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, a propósito 
do advento da LRF, mostra o quanto esta 
“cultura orçamentária” pode ser danosa, 
não só para a própria Administração 
Pública, mas para a economia da 
nação:

Triste tradição de irresponsabilidade 
fiscal e orçamentária dos governantes, 

1. TORRES. Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, Vol.V, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 33.
2. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 29.
3. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 397
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arrecada, o iniciar obras sem cogitar se 
é possível terminá-las, o superfaturar 
para obter proveitos ilícitos, o 
paralisar investimentos iniciados 
pelo antecessor, e o endividar 
imprudentemente os erários, entre 
outras mazelas administrativas 
do mesmo jaez, incorporadas ao 
quotidiano político brasileiro, parece 
estar, enfim, com seus dias contados, 
esconjurando os flagelos da inflação 
e da corrupção, inevitáveis sequelas 
dessas práticas administrativas, que 
tanto estorvam e retardam o progresso 
das nações.4

Este, pois, o “burocracismo 
orçamentívoro”5 que grassava (e, em 
certo grau, infelizmente, ainda grassa) 
em nosso país, e que a edição da 
LRF pretendeu reverter, por meio da 
imposição, ao administrador público, 
de uma gestão fiscal responsável, 
fundando esta em alguns princípios, 
constantes do §1º do art 1º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.6 São eles, de 
acordo com a lição doutrinária de Carlos 
Valder do Nascimento: prevenção de 
déficits, prudência fiscal, segurança, 
planejamento e publicidade (tratada, 
no âmbito da LRF, como transparência 
fiscal)7.

De plano, e considerando a própria 
natureza finalística e abstrata dos 
princípios, enquanto vetores de valores 
tidos como importantes pela sociedade 
disciplinada pelo ordenamento no qual 
se encontram8, podem-se fazer duas 
assertivas, uma de ordem econômica, e 
outra de ordem jurídica. Com efeito, o 

conteúdo de cada um destes princípios, 
quando analisados à luz das diversas 
doutrinas da ciência econômica, 
mostram que houve uma clara opção 
ideológica do legislador pela rejeição do 
modelo econômico keynesiano. Aduz 
Lobo Torres:

A teoria econômica de Keynes é 
que, ao se opor às ideias clássicas 
nas finanças públicas, passou a 
recomendar  os  o rçamentos 
anticíclicos e deficitários nas épocas 
de recessão, para possibilitar o pleno 
emprego e a conquista do equilíbrio 
econômico geral. Gonzalez Garcia 
chegava a dizer que ‘o equilíbrio 
carece de sentido quando o que se 
busca não é a neutralidade, mas a 
intervenção’. Até o início da década 
de 70 o keynesianismo conseguiu 
uniformizar os ciclos econômicos e 
amortecer as crises do capitalismo.
Mas sobreveio a crise financeira dos 
anos 70 e a estagflação (estagnação 
econômica com inflação), em boa 
parte causada pelo aumento das 
despesas públicas, especialmente as 
de assistência médica e seguridade, 
pelo excesso de regulação por parte 
da Administração, pelo crescimento 
dos gastos orçamentários em 
decorrência de decisões judiciais 
(mandados de injunção nos Estados 
Unidos), pela assunção incontrolável 
de empréstimos para cobrir o 
déficit, pelo exagero na concessão 
de incentivos e nas renúncias de 
receita, pela diminuição de receita 
provocada pela recessão econômica 
e por diversas outras razões de 
ordem política e social, que acabaram 

por se refletir sobre o orçamento. 
Voltaram então juristas e economistas 
a defender o equilíbrio econômico, 
o controle do déficit público, a 
contenção de despesas e a limitação 
dos empréstimos. O equilíbrio 
orçamentário passa a se apoiar na 
teoria do custo/benefício.9

Por certo, fugiria ao escopo desta 
breve análise um olhar mais detalhado 
acerca do acerto (ou desacerto) da 
opção ideológica do legislador, até 
mesmo porque isto exigiria maiores 
conhecimentos de Economia. É 
importante que se diga, porém, que o 
combate à atual crise econômica tem 
utilizado, em larga escala, do arsenal 
interventivo estatal preconizado por 
John Maynard Keynes, com largas 
“injeções” de dinheiro público em entes 
privados e verdadeiras “reestatizações” 
de instituições financeiras particulares, 
como se viu ocorrer nos Estados Unidos 
e na Europa.10 Se estas “intervenções” 
estão fundamentadas em sólida teoria 
econômica ou apenas no “desespero” 
causado pelo custo social de crise 
econômica desencadeada por créditos 
hipotecários “podres”, só o tempo dirá.

No que concerne aos aspectos 
jurídicos dos princípios elencados no 
§1º do art. 1º da LRF, temos que os 
mesmos direcionam o intérprete da 
legislação orçamentária e financeira à 
uma visão democrática da lei de meios. 
Estes princípios, quando analisados em 
conjunto, demonstram que o objetivo da 
LRF foi (é) “(...) fixar a responsabilidade 
fiscal como um dos princípios da gestão 
pública”.11 Trata-se, efetivamente, de 

4. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e MORAES, Sílvio Freire de.Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal – Finanças Públicas 
Democráticas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 3
5. OLIVEIRA VIANA, apud TORRES, Ricardo Lobo, in op cit., p. 32
6. Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
7. MARTINS, Ives Gandra da Silva e NASCIMENTO, Carlos Valder do (Org.) Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 18.
8. Veja-se, acerca do tema, ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004.
9. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 283-284. Veja-se também MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e MORAES, Sílvio Freire de, in op. cit., 
p 76-77.
10. Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009 e SINGER, Paul. A Crise de 2008: a Ressurreição do Keynesianismo, 
in http://criseoportunidade.wordpress.com/2009/05/09/a-crise-de-2008-a-ressurreicao-do-keynesianismo-paul-singer/, acessos em 25.08.2010.
11. OLVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 399
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“(...) redefinir a cultura da atividade 
pública no País. (...) É uma verdadeira 
evolução conceitual, de forma a que o 
agente público saiba que exerce, não 
apenas um mandato ou uma função, 
mas que é integrante de uma ordem 
completa de preservação dos valores 
sociais”.12 Da mesma opinião comunga 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o 
qual, ao tratar do tema, leciona que:

Eis, em suma, a justificação ético-
política da Lei de Responsabilidade 
Fiscal: a gestão dos recursos entregues 
aos Estados para executar políticas 
públicas, para que este os manejem 
em benefício da sociedade que os 
produz, não pode prescindir da 
legitimidade: na sua concepção, na 
sua execução e no seu controle.
A gestão financeira democrática é, 
assim, a que se faz sem desvios, sem 
abusos, com prudência, e revestida, 
enfim, dos extremos cuidados que são 
necessariamente devidos por todos os 
que gerem interesses que lhe não são 
próprios, com uma responsabilidade 
weberiana, ainda porque, a ninguém 
se exige ser gestor da coisa pública 
e quem a esta atividade resolve se 
dedicar, fá-lo espontaneamente e, por 
isso, mais se lhe pode cobrar pelos 
resultados.13

Régis Fernandes de Oliveira atinge, 
com palavras diversas, a mesma 
conclusão:

Em verdade, os princípios estão 
imbricados. Compõem um só todo, 
o da responsabilidade, transparência, 
publicidade, moralidade, etc.; todos 
integram o princípio republicano, 
que pressupõe a responsabilidade 
política e, demais disso, decorrem, 
também, do princípio democrático, 
isto é, da explicitação da coragem 
política ao povo. Este, como 
centro de tudo, embasa todos os 
princípios. É em homenagem ao 
homem que os recursos devem 
ser empregados de forma correta e 
adequada. A democracia decorre 

da virtualidade do ser humano, 
uma vez que, como integrante de 
uma sociedade, dela participa na 
tomada de decisões e submete-se 
a ela. O Estado não é de ninguém, 
é de todos. Os interesses comuns 
são definidos pelo constituinte para 
que os representantes do povo os 
persigam. Aqueles são mandatários 
deste e a este devem as razões de seu 
comportamento e sujeitarem-se a seu 
julgamento. É assim que se constrói 
um grande país.14

Em outros termos: se, como se sabe, 
a lei de meios não é outra coisa senão a 
expressão numérica da vontade popular, 
legitimada pelas urnas eleitorais, nada 
mais correto que, na sua criação, 
interpretação, execução e controle, sejam 
respeitados os valores e princípios que 
este povo escolheu para si. Vale dizer: 
é interpretar e controlar a execução das 
leis regentes da atividade financeira e 
orçamentária estatal conforme o disposto 
na Constituição da República, fazendo 
valer uma democracia substantiva 

e deixando para trás o modelo de 
controle baseado somente no exame da 
legalidade dos atos da Administração.

Pode-se afirmar, portanto, que a 
Lei de Responsabilidade Fiscal é a 
consequência natural da mudança de 
paradigma operada pela Constituição 
de 1988, na medida em que esta 
entende como necessário o equilíbrio 
orçamentário15, impôs ao administrador 
público deveres de impessoalidade, 
eficiência e moralidade16, e ainda 
designou ao Poder Legislativo, através 
de seu órgão auxiliar, o Tribunal de 
Contas, o controle da legitimidade 
dos atos da Administração Pública.17 
Como não se pretende aqui esgotar a 
temática, por certo muito rica e, por 
isso mesmo, merecedora de maior 
atenção da doutrina especializada, 
iremos nos restringir apenas à analise do 
imbricamento existente entre o controle 
de legitimidade dos atos de execução 
orçamentária e o princípio democrático, 
tal como estampado na Constituição.

Diante deste imbricamento, e na 
esteira da doutrina, que se torna possível 
afirmar que os Tribunais de Contas, 
no âmbito da estrutura constitucional 
brasileira, devem ser considerados como 
instrumentos de defesa e preservação 
dos direitos fundamentais. Ensina 
Ricardo Lobo Torres que “O Tribunal de 
Contas é uma das garantias institucionais 
da liberdade no Estado Liberal (...) 
Mesmo sem se aderir ao extremismo 
das doutrinas que o consideram como 
4º Poder, o certo é que desborda ele 
os limites estreitos da separação de 
poderes, para se situar simultaneamente 
como órgão auxiliar do Legislativo, da 
Administração e do Judiciário”18. Com 
efeito, discorre o citado autor, ensinando 
que:

Coube à doutrina germânica chamar 
a atenção para o novo relacionamento 
entre o Tribunal de Contas e os 
direitos fundamentais. Ernst Rudolf 

12. OLVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 399.
13. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e MORAES, Sílvio Freire de, in op. cit., p 34-35
14. OLVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 400.
15. Cf. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 286
16. Cf. art. 37, caput, da CRFB.
17. Cf. art. 70, caput, e art. 71, e incisos, da CRFB.
18. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 372-373
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Huber atribui inicialmente ao controle 
de contas (Rechnungsprüfung) 
a característica de ‘garantia 
institucional da Constituição 
(institutionelle Verfassungsgarantie), 
por se basear em três princípios 
jurídicos: a) a legalidade que o 
vincula exclusivamente à lei; b) 
independência, que o separa do 
Executivo; e c) ausência de lacuna, 
que proíbe os espaços livres de 
controle.
Posteriormente os juristas alemães 
transferiram para o próprio Tribunal 
de Contas o atributo de garantia 
institucional, ao observarem o 
crescimento de sua importância 
na função de defesa dos direitos 
fundamentais e no contexto 
dos poderes do Estado, devido 
principalmente à independência 
de seus membros e à inexistência 
de vínculo de subordinação ao 
Legislativo ou ao Executivo.19

No caso da estrutura institucional 
brasileira, temos a norma constante 
do art. 70 da CRFB, assim dissecada 
por Lobo Torres:

A norma do art. 70 da Constituição 
Federal de 1988 distingue entre 
a fiscalização formal (legalidade) 
e a material (economicidade), 
s intet izadas no controle  da 
moralidade (legitimidade), isto 
é, estabelece o controle externo 
sobre a validade formal, a eficácia 
e o fundamento da execução 
orçamentária. Mas o controle 
da legalidade não se exaure na 
fiscalização formal, senão que se 
consubstancia no próprio controle 
das garantias normativas ou da 
segurança dos direitos fundamentais; 
o da economicidade tem sobretudo 
o objetivo de garantir a justiça e o 
direito fundamental à igualdade dos 
cidadãos; o da legitimidade entende 
com a própria fundamentação ética 
da atividade financeira (...)20

Acreditamos que esta nova 
“atribuição” do Tribunal de Contas, 

como “garantia institucional”, 
decorre, ao menos no caso brasileiro, 
da adoção, pela Constituição da 
República, do controle por aquele 
órgão, da legitimidade dos atos da 
Administração Pública. Mas qual 
seria o conteúdo desta “legitimidade”? 
Desta feita, cabe citar a lição de Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, para 
quem:

No Estado de Direito entronizou-se 
o princípio da legalidade, que se 
expressa na submissão do agir à 
vontade da lei.
No Estado Democrático de Direito 
adita-se o princípio da legitimidade, 
que exige,  em acréscimo,  a 
submissão do agir à substância da 
vontade política democraticamente 
captada.
Submete-se, com isso, o emprego da 
discricionariedade, do legislador, do 
administrador ou do juiz, sempre 
que venham a ser admitidas, ao 
crivo da compatibilidade não apenas 
à vontade da lei mas à vontade 
democrática supraordinante, 
constitucional ou legalmente 
expressa pelos devidos processos 
de manifestação.21

Utilizando termos diversos, mas 
atingindo a mesma conclusão, Régis 
Fernandes de Oliveira, ao analisar 
o inciso IV do art. 71 da CRFB, 
aduz que “(...) é fundamental que as 
inspeções não se limitem ao mero 
exame formal dos documentos exibidos. 
Aí haveria mero exame contábil ou 
financeiro (...)”.22 De acordo com o 
citado autor “É imprescindível que os 
auditores se vistam da competência 
que a Constituição lhes outorgou e 
fiscalizem o efetivo destino das verbas 
públicas. Devem ultrapassar o mero 
exame contábil ou documental. Devem 
ingressar no próprio merecimento 
da despesa. Somente assim é que se 
poderá realizar efetivo desempenho 
de fiscalização”.23

D a s  l i ç õ e s  d a  d o u t r i n a 

administrativista moderna24 decorre 
a conclusão de que não é somente 
a legislação ordinária o limite e 
fundamento da atuação estatal. Ao 
revés, o agir do Estado encontra 
fundamento e razão principais 
na Constituição da República, e 
e s t a s  r azões  e  fundamentos , 
irremediavelmente rarefeitos e 
abstratos neste ponto (pois, conforme 
Kelsen, encontram-se no ponto mais 
alto do ordenamento jurídico) vão se 
tornando gradualmente mais sólidos 
e concretos conforme se desçam aos 
diversos estratos do ordenamento 
(ou seja, da Constituição para os atos 
normativos primários, destes para 
os atos normativos secundários, e, 
finalmente, dos atos secundários aos 
atos administrativos, estes revestidos 
de máxima concretude, pois, em 
regra, voltados à resolução de casos 
concretos e abordando situações 
individuais).

Em outros termos: controlar tão 
somente a “legalidade” dos atos da 
Administração Pública é insuficiente, 
já que a Administração Pública, nos 
dias de hoje, não se encontra vinculada 
tão somente à lei, mas também e 
principalmente, umbilicalmente 
ligada à Constituição da República. Se 
o fundamento da ação estatal encontra-
se na Constituição, e se esta condensa 
os valores considerados importantes 
pela sociedade por aquele documento, 
constituída e disciplinada, resta claro 
que a ação estatal deve voltar-se à 
realização, à concretização dos valores 
que são caros àquela comunidade. 

É justamente neste ponto que 
encontramos a função de defesa dos 
direitos fundamentais outorgada aos 
Tribunais de Contas, na qualidade de 
órgão ao qual se atribuiu, por meio 
da CRFB e da LRF, a sustentação da 
responsabilidade fiscal do Estado: é 
sabido que os direitos fundamentais 
“(...) têm uma relação profunda e 

19. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 373.
20. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 368.
21. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e MORAES, Sílvio Freire de, in op. cit., p 58-59
22. OLVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 523. O grifo é do próprio autor.
23. OLVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 523.O grifo é do próprio autor.
24. Veja-se, por todos, BINEMBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constituição. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006
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essencial com as finanças públicas. 
Dependem, para a sua integridade e 
defesa, da saúde e do equilíbrio da 
atividade financeira do Estado, ao 
mesmo tempo em que lhe fornecem 
o fundamento da legalidade e da 
legitimidade”.25 De acordo com a lição 
de Lobo Torres:

(. . .)  os gastos públicos estão 
inteiramente voltados para os 
direitos humanos. O serviço 
público, financiado com o dinheiro 
do Estado, neles encontra o seu 
fundamento e a sua finalidade. 
As prestações positivas do Estado 
para a segurança dos direitos 
fundamentais, que compõem o 
status positivus libertatis, bem 
como a garantia  do mínimo 
existencial, representada pelas 
prestações no campo da educação, 
saúde e assistência social e até a 
proteção dos direitos difusos, como 
acontece com o meio ambiente e 
os bens culturais, demandam 
o aporte de recursos públicos 
substanciais.

De modo que as finanças públicas, 
em todas as suas dimensões – 
tributária, patrimonial, monetária, 
orçamentária, promocional, etc. 
– encontram-se em permanente 
e íntimo contato com os direitos 
fundamentais.26

Ou seja: a realização dos direitos 
fundamentais, em sua dimensão 
subjetiva27, depende, em grande 
parte, da rigidez das finanças públicas 
e, ao mesmo tempo, a dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais 
oferece ao administrador uma tábua 
axiológica,  mostrando o que a 
sociedade considera mais ou menos 
importante.

E um dos valores reconhecidos 
como importantes pela sociedade foi 
justamente o princípio democrático. 
Nas palavras de Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto:

No Estado de Direito, ganhou 
merecido destaque o específico 
conteúdo do princípio republicano, 
que afirma a coisa pública como um 
patrimônio comum da sociedade, 
a ser gerido coletivamente em 
benefício de todos.
No  Es tado  Democrá t i co  de 
Direito, em acréscimo, sobressai 
a importância de decisão pública, 
que corresponde ao referido 
aspecto substantivo do princípio 
democrático, em que se afirma o 
direito de todos e de cada um de 
compartilhar das opções políticas 
sobre a gestão da coisa pública.28

A decisão pública ocorre no 
momento da criação do orçamento 
(não só no momento da efetiva 
elaboração da lei de meios, mas 
também em momento anterior, a 
saber, o sufrágio, uma vez que não 
elegemos presidente, governadores 
e prefeitos, mas sim programas de 
governo, em que se elegem prioridades 
de diversas ordens), no momento da 
execução do orçamento (posto que 
o administrador, legitimado pelo 
voto, age por meio de “mandato”, 
representando a comunidade e 
defendendo seus interesses – o 
“interesse público”) e, como não 
poderia deixar de ser, ocorre no 
momento do controle da execução 
orçamentária, por diversos meios, 
entre eles o controle da legitimidade 
do ato da Administração, efetivado 
pelas Cortes de Contas.

É  importante  destacar  que 
o controle da legitimidade não 
se restringe apenas aos atos da 
Administração Pública strictu sensu, 
pois, com esteio na lição de Ricardo 
Lobo Torres, pode-se afirmar que 
“O aspecto da legitimidade, por 
conseguinte, engloba os princípios 
constitucionais orçamentários e 
financeiros, derivados da idéia de 
segurança jurídica ou de justiça, 

que simultaneamente são princípios 
i n f o r m a t i v o s  d o  c o n t r o l e ” 2 9.
Consoante o mencionado autor:

(...) A análise do exato cumprimento 
do pr incípio  da capacidade 
contributiva, que manda cobrar 
impostos de acordo com a situação 
de riqueza de cada um, do princípio 
da redistribuição de rendas, 
que proclama a necessidade da 
justiça redistributiva, do princípio 
do equilíbrio financeiro, que 
postula a adequação entre receita e 
despesa para a superação das crises 
provocadas pelo endividamento 
público, por exemplo, participam 
do controle da legitimidade. 30

O controle da legitimidade do 
ato administrativo pelos Tribunais 
de Contas não se resume, portanto, 
à verificação do cumprimento das 
formalidades constantes da lei. Ao 
contrário, a atuação dos Tribunais 
de Contas se espraia para o “(...) 
controle de gestão, a análise de 
resultados e a apreciação da justiça e 
do custo/benefício, a ver se o cidadão 
realmente obtém a contrapartida do 
seu sacrifício econômico”31. Como 
já defendiam os norte-americanos 
há séculos, no taxation without 
representation, frase que bem resume 
o que se quer aqui dizer.

Por isso se pode também dizer 
que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal teria dado um passo adiante 
na  democra t ização  da  ges tão 
pública. Ao dar conteúdo concreto 
a princípios como prevenção de 
déficits, prudência fiscal, segurança, 
planejamento e publicidade, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
permite a incidência da decisão 
pública – o princípio democrático 
substantivo – no âmbito do controle 
da execução orçamentária, sendo 
certo que este controle – feito pela 
via da legitimidade (moralidade) 
– não é feito apenas pela via do 

25. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 369.
26. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 371.
27. Acerca das dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, veja-se, dentre outros, TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 371-372
28. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e MORAES, Sílvio Freire de, in op. cit., p 57.
29. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 379.
30. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 379.
31. TORRES, Ricardo Lobo, in op. cit., p. 379.
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singularmente considerados, mas 
também pela via “global”, ou seja, 
olhando a Administração Pública 
como um sistema, um conjunto. Isto 
se dá por meio da manutenção do 
equilíbrio fiscal, pela manutenção da 
segurança e afastamento dos riscos 
fiscais, pelas atividades cautelares 
levadas a efeito pelos Tribunais de 
Contas, ex vi do disposto no art. 59, 
incisos I à VI, e §§1º a 3º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e também 
pelas demais atribuições das Cortes 
de Contas.

É nesta toada que Ricardo Lobo 
Torres aduz que:

Indubitável  que a novidade 
constitucional do controle do 
aspecto da legitimidade significa a 
abertura para a política. Entenda-se: 
não para a política partidária nem 
para a pura atividade política ou 
discricionária, mas para a política 
fiscal, financeira e econômica. O 
intervencionismo e a ampliação do 
papel do Estado atual acarretam a 
necessidade das decisões políticas, 
da implementação de políticas e 
aperfeiçoamento da política do 
bem-estar (public policy, public 
purpose), seja na via da elaboração 
dos planos e do orçamento, seja no 
momento posterior do controle de 

sua execução, que não pode deixar 
de ser político, finalístico, valorativo 
e balizado constitucionalmente pelos 
princípios financeiros. O aspecto 
político do controle se estende 
também ao Tribunal de Contas, que, 
sobre exercer fiscalização idêntica à 
do Congresso quanto à legalidade e 
economicidade da gestão financeira, 
precisa dotar as suas decisões do 
mesmo conteúdo e extensão dos 
atos administrativos que controla, 
sem todavia, substituir as decisões 
da política econômica pelas suas 
preferências (...)32

Cabe, portanto, aos Tribunais de 
Contas, a manutenção da política 
fiscal, financeira e econômica, por 
meio da preservação dos princípios 
de ordem financeira e econômica 
estampados na Constituição da 
República e consubstanciados na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. As 
atribuições constitucionais e legais 
outorgadas aos Tribunais de Contas, 
como as atividades ditas cautelares, 
constantes do art. 59 da LRF, têm 
por objetivo servir de instrumental à 
preservação destes princípios, os quais, 
quando devidamente preservados 
e concretizados, tornam efetiva a 
democracia substantiva preconizada 
pelo Estado Democrático de Direito, 
na medida em que, consoante a precisa 

lição de Ricardo Lobo Torres:
A  l e g i t i m i d a d e  d o  E s t a d o 
Democrático depende do controle 
da legitimidade da sua ordem 
financeira. Só o controle rápido, 
eficiente, seguro, transparente 
e valorativo dos gastos públicos 
legitima o tributo, que é o preço 
da liberdade. O aperfeiçoamento 
do controle é que pode derrotar a 
moral tributária cínica, que prega 
a sonegação e a desobediência 
civil a pretexto da ilegitimidade da 
despesa pública. O controle, como 
garantia da liberdade individual 
e dos princípios jurídicos, na 
exata observação de K. Vogel, não 
sofre limitações constitucionais, 
mas estímulos para a sua plena 
realização.33

Em arremate, pois, afirma-se 
que ao cumprir e fazer cumprir a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, os 
Tribunais de Contas e demais órgãos 
de controle, além de modificar, para 
melhor, uma “cultura orçamentária” 
nociva e fundada na predação do 
Estado, tornam real e legítimo o 
Estado Democrático de Direito 
preconizado pelo art. 1º da CRFB, 
contribuindo, com isso, para uma 
gestão democrática, e, por isso 
mesmo, mais digna e cidadã, da res 
publicae. 
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Atualmente pode-se dizer 
que a responsabilidade 
fiscal é um valor totalmente 
assimilado pela sociedade 

brasileira. No entanto, este fato é 
bastante recente. Os longos anos de 
inflação e vulnerabilidades externas, 
que refletiam fragilidades da economia 
brasileira, impediam que o País olhasse 
além destes problemas mais evidentes. 
Por isso, temas como equilíbrio das 
contas públicas, gestão das finanças e 
regras fiscais permaneciam em segundo 
plano, acumulando problemas que mais 
tarde viriam à tona. 

O marco institucional em que opera 
a política fiscal no Brasil começou a ser 
desenvolvido de maneira estruturada 
na segunda metade da década de 80, 
e desde então foi obtendo avanços 
consideráveis do ponto de vista 
gerencial, com uma clara separação 
entre a política fiscal e a monetária, e 
no que diz respeito à transparência das 
finanças públicas. Dentre as principais 
medidas adotadas neste período, 

destacam-se: a unificação orçamentária, 
que extinguiu o Orçamento Monetário; 
a definição da atuação da Autoridade 
Monetária, que acabou com a conta 
movimento do Banco Central no Banco 
do Brasil1; a criação da Secretaria do 
Tesouro Nacional, que agregou as 
responsabilidades sobre a política fiscal; 
a proibição constitucional de que o 
Banco Central financiasse o Tesouro 
Nacional; a criação do caixa único do 
Tesouro Nacional; a implantação do 
Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI); 
e, aquele que seria o primeiro passo 
para a criação da LRF, a previsão na 
Constituição Federal da edição de uma 
lei complementar fixando os princípios 
norteadores das finanças públicas no 
Brasil.

Não obstante estes avanços, após o 
Plano Real e, especialmente, no final da 
década de 90, o diagnóstico da situação 
fiscal do Brasil indicava o esgotamento 
do padrão de financiamento do gasto 
público vigente. Naquela conjuntura, 

nem mesmo os aumentos da carga 
tributária e as privatizações mostraram-
se capazes de trazer soluções definitivas 
para as finanças públicas. Em todos 
os níveis de governo, a presença de 
déficits imoderados e reiterados, dívida 
pública elevada, com refinanciamentos 
recorrentes a custos exorbitantes, 
gastos com pessoal elevados e guerra 
fiscal indicavam a necessidade de 
um instrumento que conduzisse ao 
equilíbrio sustentável das contas 
públicas. 

Foi neste contexto – permeado por 
crises financeiras internacionais que 
atingiam diretamente o Brasil – que 
o País se viu compelido a pensar em 
uma lei de finanças públicas para o 
Brasil que abrangesse os três níveis 
de governo. Desta maneira, por mais 
que a inspiração nas experiências 
internacionais existentes naquela 
ocasião tenham sido importantes - a 
União Européia (UE) de 1992, o Budget 
Enforcement Act, dos Estados Unidos 
de 1990, e o Fiscal Responsibility Act, 

A flexibilização da Lei 
de Responsabilidade Fiscal

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

Para o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, a LRF é condição necessária para 
a solidez dos fundamentos da economia 
brasileira, principalmente no que se 
refere ao pilar fiscal, mas não é condição 
suficiente para alcançar esta solidez. A lei 
dá os instrumentos, mas a responsabilidade 
fiscal depende substancialmente dos 
agentes políticos, e seu êxito está 
diretamente vinculado à escolha de um 
conjunto acertado de políticas.

1. A Conta Movimento permitia o fornecimento de recursos do Banco Central ao Banco do Brasil, que atuava como “banco do governo”. Com sua 
extinção, a transferência de recursos passou a ser claramente identificada nos orçamentos das duas instituições, eliminando-se os suprimentos 
automáticos que prejudicavam a atuação do Banco Central e retiravam transparência da atuação da política fiscal.

Foto: Agência Brasil
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que o diagnóstico fiscal daquele período 
jogou um papel-chave na elaboração 
do Projeto da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). 

Uma análise comparativa da LRF 
evidencia que, das duas primeiras 
experiências internacionais citadas, 
mais assentadas em regras, originou-se 
a ideia da adoção de metas fiscais. No 
caso da UE, a aplicação de metas a um 
conjunto de países soberanos serviu de 
base para a aplicação da lei em contexto 
federativo, a um conjunto de estados e 
municípios autônomos nos termos da 
Constituição. Do modelo americano, 
veio o mecanismo de sequestration para 
a limitação de empenho e movimentação 
financeira que consta do art. 9º da 
LRF e o pay as you go deu origem à 
compensação prevista no seu art. 17. Por 
fim, a experiência neozelandesa, na qual 
se destaca a ênfase na transparência, 
inspirou a ideia dos relatórios, em 
especial, o relatório de gestão fiscal 
assinado pelos chefes de Poderes e 
órgãos autônomos.

A LRF brasileira (Lei Complementar 
n.º 101/2000) foi original ao adotar um 
modelo misto, combinando regras com 
transparência. Hoje, passados dez anos, 
há uma nova cultura na condução da 
política fiscal nos diferentes níveis 
de governo. O Brasil tornou-se uma 
referência internacional em finanças 
públicas, o que trouxe implicações 
importantes para toda a política 
econômica. E, baseados na experiência 
brasileira, vários países adotaram leis 
fiscais semelhantes. 

A necessidade de consolidar um 
processo de ajuste fiscal nos Estados 
e Municípios é um traço marcante 
da realidade do período que se vê no 
perfil da Lei. Esta é também uma das 
razões pelas quais o modelo brasileiro 
se difundiu entre muitos países: sua 
aplicação bem sucedida em contexto 
institucional complexo como o da 
federação brasileira. Sendo uma das mais 
descentralizadas estruturas federativas 
do mundo, o caso brasileiro demonstrou 
que a responsabilidade fiscal poderia 
conviver com a descentralização 
política, financeira e administrativa. 

Desde o encaminhamento do projeto 
de lei até os dias de hoje, passando 
pelo seu processo de aprovação no 
Congresso Nacional, a LRF recebeu 
muitas propostas de alterações. Foram 
encaminhadas várias propostas de 
revisão – 252 até o momento, incluindo 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
Não obstante a quantidade de proposta de 
mudanças, a única alteração legislativa, 
aprovada por unanimidade na Câmara, 
veio justamente para fortalecer um 
dos pilares da lei original. Na trilha 
da mudança cultural promovida pela 
LRF, a Lei Complementar n.º 131 de 
2009 empreendeu um choque de 
transparência, garantindo liberação 
ao pleno conhecimento e controle 
da sociedade, em tempo real, de 
informações detalhadas sobre a execução 
orçamentária e financeira em meios 
eletrônicos de acesso público. Já no 
âmbito do Judiciário, a jurisprudência 
de Tribunais de Contas e o apoio 
do Conselho Nacional de Justiça à 
padronização pelos Manuais editados 
pela STN têm auxiliado a dar mais 
efetividade à Lei.

Dado este novo disciplinamento 
fiscal, sob diferentes enfoques, é possível 
analisar a história das finanças públicas 
do Brasil a partir desse marco. Do ponto 
de vista macroeconômico, antes da LRF, 

a cada crise financeira internacional 
(México, em 1995, Ásia, em 1997, e 
Rússia, em 1998), a economia brasileira 
era ameaçada por ataques especulativos, 
pois as fragilidades dos fundamentos do 
País se refletiam em questionamento 
dos investidores sobre a capacidade 
de o País saldar suas dívidas, o que 
afetava a entrada de capital externo. 
Hoje, o País conta com investment 
grade, atribuído pelas três principais 
agências de classificação de risco, um 
sinal de credibilidade internacional, 
que resultou de uma política econômica 
calcada em câmbio flutuante, com 
acúmulo de reservas, metas de inflação, 
e num histórico de austeridade fiscal, no 
qual a LRF teve um papel importante.

J á  a  pa r t i r  de  uma  ó t i c a 
microeconômica, antes da LRF muitas 
informações de caráter fiscal eram 
consideradas sigilosas ou de difícil 
acesso. Hoje, são obrigatoriamente 
abertas ao público, disponíveis na 
internet. Como exemplos têm-se as 
previsões macroeconômicas do Governo, 
que passaram a ser divulgadas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO); as 
dívidas dos entes da Federação, que 
constavam somente em um sistema 
fechado no Banco Central; e as receitas 
e despesas, que estavam em sistemas 
semelhantes nos entes da Federação.

Especificamente em termos de 
indicadores – resultado primário, 
receitas, despesas, gasto com pessoal e 
dívida pública –, os resultados fiscais 
nos últimos anos são bastante positivos. 
Um bom exemplo é o resultado primário 
que foi obtido tanto no âmbito do 
Governo Central quanto nos Estados e 
Municípios. Na série apresentada nos 
gráficos a seguir, pode-se perceber uma 
quebra estrutural entre o final dos anos 
90 e início da década seguinte, indicando 
uma clara melhora da situação fiscal nos 
diferentes níveis de governo:  antes, 
déficits; depois, superávits positivos e 
crescentes. Além disso, o gráfico mostra 
também que, mesmo no auge da crise 
que devastou importantes economias 
no mundo todo, o setor público ainda 
conseguiu gerar um resultado primário 
positivo, cuja tendência é retomar 
brevemente os patamares anteriores.

“

”

A LRF brasileira 
foi original 

ao adotar um 
modelo misto, 
combinando 
regras com 

transparência.
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Neste particular, cabe frisar outra 
característica da LRF que muitas vezes 
não é explorada: o seu papel de conso-
lidar e aprofundar avanços institucionais  
preexistentes,  incorporando e 
aprimorando regras já estabelecidas 
sob um mesmo instrumento. A LRF 
incorpora limitações aos gastos com 
pessoal nos diferentes níveis de governo, 
tema que já constava nas duas edições 
da Lei Camata (Leis Complementares 
n.º 82 de 1995 e n.º 96 de 1999). 
Da mesma forma, a lei estabeleceu 
novas regras para o endividamento 
público, incorporando princípios da Lei  
n.º 9.496 de 1997 e da Medida Provisória 
n.º 1.811 de 1999, que fizeram uma 
renegociação definitiva das dívidas dos 
Estados e Municípios, respectivamente, 
após uma série de tentativas frustradas 
efetuadas ao longo dos anos 90. Este 
esforço foi compensado pelo aumento 
de transparência e organização das 
relações financeiras do Governo Federal 
com os entes. A maioria dos Estados 
e Municípios ajustou suas finanças, 
promoveu reformas administrativas e 
atingiu um patamar mais elevado de 
administração financeira, mais eficiente 
e com responsabilidade fiscal. A despeito 
das dificuldades e desafios que ainda 

persistem, a gestão das finanças públicas 
dos entes subnacionais brasileiros 
evoluiu de maneira significativa graças 
ao conjunto de regras estabelecidas. 
Sem dúvida, esta renegociação da dívida 
dos entes com a União, que encontrou 
suporte na LRF, deu início ao processo 
de ajuste fiscal dos Estados apresentado 
no gráfico anterior, representando 
um avanço importante das relações 
federativas e um grande passo rumo à 
sustentabilidade das contas públicas 
brasileiras.

Além disso, ao contrário das 
experiências de outros países, às vezes 
criticadas por serem extremamente 
rígidas, às vezes por serem flexíveis 
demais, as regras brasileiras são 
estabelecidas em três níveis: gerais, 
mais rígidas em fim de mandato 
(buscando combater os efeitos do ciclo 
político) e mais flexíveis em situações 
especiais (tratando de suavizar o 
ciclo econômico). Isto oferece alguns 
estabilizadores automáticos, ainda que 
incipientes, para a economia brasileira 
desde 2000, ao passo que em muitas 
economias do mundo a discussão 
sobre este tema somente ganhou força 
diante da crise financeira internacional 
que atingiu seu ápice em setembro de 

2008.
Por conta deste conjunto de aspectos, 

o debate mudou qualitativamente. A 
questão do equilíbrio fiscal assumiu 
centralidade no pensamento das 
finanças públicas, em particular, com 
ênfase na inter-temporalidade, o que 
passou a exigir mais dos gestores. 
Consequentemente, tornou-se evidente 
a necessidade de planejar, de controlar 
e, até mesmo responsabilizar. Mudou 
também o controle exercido pelos 
tribunais de contas, que se tornou mais 
frequente, em função da publicação dos 
relatórios, e mais focado na orientação 
aos jurisdicionados.

Vários fatores contribuíram 
para os resultados alcançados 
pela LRF: reformas institucionais 
realizadas antes da sua aprovação 
(pré-condições), desenho das regras, 
esforço de negociação que permitiu a 
construção de um consenso nacional 
sobre a matéria, e um forte trabalho 
de implantação da Lei em que a Secre-
taria do Tesouro Nacional teve um 
papel-chave, atuando em cooperação 
na divulgação, treinamento, adaptação 
institucional de sistemas e processos, 
etc. No entanto, nada disso teria 
tido resultado satisfatório sem o 
comprometimento dos agentes 
públicos, que ao longo dos anos foram 
se conscientizando cada vez mais e 
atuando em prol do equilíbrio das 
contas públicas. 

Em termos gerais, esta combinação 
de evolução institucional, que 
culminou num bom desenho de regras 
fiscais, com uma conscientização da 
sociedade sobre a importância do 
equilíbrio das finanças públicas e com 
a atuação dos agentes públicos neste 
sentido contribuiu para que, na mais 
recente crise internacional, o Brasil 
tivesse um desempenho exemplar. 
O esforço fiscal feito nos últimos 
anos, capaz de pela primeira vez 
constituir um fundo com o excedente 
de superávit primário sobre a meta 
fiscal (Fundo Soberano do Brasil), 
aliado a uma política monetária 
focada nas metas de inflação, e a 
acumulação de reservas internacionais 
fizeram com que o Brasil enfrentasse 

Resultado Primário do Governo Central e dos Estados e 
Municípios – 1995-2009 - (% PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil.
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história, sendo um dos últimos países 
a entrar na crise e um dos primeiros 
a sair dela.

Neste processo de recuperação 
da crise financeira internacional, as 
bases sólidas oferecidas pela LRF e 
pela austeridade fiscal dos últimos 
anos permitiram pela primeira vez 
que, diante de um cenário de grande 
volatilidade externa, o Governo não 
tivesse um comportamento pró-cíclico, 
aprofundando internamente os efeitos da 
crise. Nos episódios anteriores, devido às 
evidências de problema de solvência da 
dívida, as fontes de financiamento para 
o governo se fecharam nos primeiros 
sinais de crise vindas de quaisquer 
países do mundo. E a solução para isso 
era invariavelmente aprofundar ajustes 
fiscais que internamente acentuavam os 
efeitos das crises. Na mais recente crise 
internacional, que pode ser considerada 
a maior da história desde a crise de 
1929, o Brasil não só enfrentou a crise 
sem problemas de financiamento, como 
teve capacidade de ampliar o gasto 
público em setores estratégicos, numa 
clara política anticíclica que atenuou 
os efeitos da crise no País. 

Das bases institucionais estabelecidas 
e da condução adotada na política 
econômica emerge a conclusão de que 
a LRF é condição necessária para a 
solidez dos fundamentos da economia 
brasileira, principalmente no que 
se refere ao pilar fiscal, mas não é 
condição suficiente para alcançar esta 
solidez. A lei dá os instrumentos, mas 
a responsabilidade fiscal depende 
substancialmente dos agentes políticos, 
e seu êxito está diretamente vinculado 
à escolha de um conjunto acertado de 
políticas. Uma combinação equivocada 
de política monetária e cambial poderia 
ter colocado as vantagens obtidas 
com a LRF em xeque, de modo que os 
acertos nestes campos também foram 
fundamentais para que se chegasse à 
situação confortável na qual o País se 
encontra hoje.

Todo este progresso alcançado pelo 
Brasil na gestão da política econômica em 
geral, e na política fiscal em particular, 
que perpassam a LRF, não só é sentido 
no dia a dia da economia, mas também 
é reconhecido internacionalmente. 
Recentemente, o programa PEFA2 – 
uma iniciativa do Banco Mundial 
para avaliar as condições dos sistemas 
de contábeis, a despesa pública e 
os processos licitatórios de vários 
países – divulgou um relatório que 
dá ao Brasil 17 conceitos máximos 
nos critérios avaliados, o que coloca 
o país na liderança entre todos os 
países avaliados3. Entre os critérios 
com pontuação máxima, o Brasil se 
destaca na credibilidade, abrangência e 
transparência da execução orçamentária, 
além da qualidade da contabilidade, 
do registro e da divulgação das 
informações. 

Apesar de todos estes avanços, 
persistem desafios que exigem um 
esforço contínuo de fortalecimento 
institucional. Há necessidade de 
padronização de procedimentos, 
de desenvolvimento de sistemas 
de informação compatíveis com a 
transparência requerida, de ampliação 
da cooperação entre governos, de 
aperfeiçoamento da técnica contábil, 
bem como de fortalecimento do controle 
e da capacidade de planejamento e 
gestão administrativa.

A LRF tinha como objetivo lidar 
apenas com parte dos problemas de 
coordenação de nosso federalismo 
fiscal, já que as regras visavam ao 
equilíbrio fiscal permanente e 
foram mais proibitivas de condutas 
relacionadas a excessos de gastos e 
dívidas, estabelecendo regras do tipo 
“o que não fazer”. Se passados dez 
anos, ainda é preciso atuar na plena 
implementação da LRF, olhando-se 
além da LRF, existe o desafio de criar 
condições para melhorar a qualidade 
do gasto público, estabelecendo como 
fazer mais com menos, que, de forma 
consistente com o equilíbrio fiscal, 

permita a continuidade do crescimento 
dos investimentos em infraestrutura 
e gastos sociais. Na atual conjuntura, 
na qual os avanços já alcançados 
permitem pensar em mais do que a 
estabilidade econômica, é preciso 
adequar o arcabouço legal a um novo 
Estado, capaz de atuar de maneira 
anticíclica  e indutora do crescimento 
econômico sustentável.

 Nesse contexto, a Lei de Qualidade 
Fiscal (LQF), cujo projeto encontra-se 
em tramitação no Congresso Nacional, 
pode contribuir decisivamente para 
o aperfeiçoamento institucional das 
finanças públicas do País ao completar 
a tarefa de regulamentação iniciada 
pela LRF, introduzindo regras que dão 
maior racionalidade ao uso de recursos 
públicos e orientam as políticas públicas 
para o desenvolvimento – estabelecendo 
regras do tipo “o que fazer e como fazer”. 
Como uma lei-irmã da LRF, pretende 
garantir qualidade ao gasto público, 
orientando toda a gestão pública, 
do planejamento ao controle, para 
resultados e perseguindo a eficiência, 
eficácia e efetividade das políticas 
públicas em todas as etapas, de forma 
integrada. 

Por todos estes avanços é inegável 
que a LRF representou muito para a 
melhoria da realidade fiscal do Brasil. 
No entanto, um instrumento legal é 
inequivocamente condicionado pelo 
contexto no qual ele é concebido, e 
sua simples concepção não garante 
a efetividade das suas disposições. 
É fundamental ter presente que a 
gestão pública no Brasil, até mesmo 
pelos avanços que vêm sendo obtidos 
na política econômica, precisa estar 
continuamente sendo aprimorada e 
preparada para fazer frente aos novos 
desafios que se apresentam.  Por isso, 
entende-se que muito foi feito com o 
suporte da LRF, mas muito mais precisa 
ser feito, e garantir a solidez fiscal dada 
por este instrumento e avançar no 
sentido de fazer mais e melhor caminho 
a ser seguido.

2. Public Expenditure and Financial Accountability Program.
3. http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/09/with-17-gold-medals-brazil-beats-norway-on-the-pefa-assessment.html .
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Importância das Metas Fiscais; Convênios e Transferências 
Voluntárias; Despesas com Pessoal são alguns dos tópicos 
analisados pelo economista Edson Ronaldo Nascimento 
para a Revista TCMRJ. Confira o texto na íntegra.

1. CENáRIO MACROECONôMICO

A crise financeira internacional afetou diretamente as contas públicas nacionais, principalmente a partir do 
segundo semestre de 2008, alterando a trajetória das metas fiscais federais, conforme pode ser observado no 
quadro a seguir.

ANO RES. PRIMÁRIO % PIB

Meta Realizada em        2007  R$     58.470.085,62 2,80 
Meta Realizada em        2008  R$     71.910.384,79 2,40 
Previsão Inicial para      2009  R$     65.600.000,00 2,15 
Revisão da Meta de       2009*  R$     42.700.000,00 1,40 
Primário Realizado em  2009  R$     39.215.483,00 1,39

Fonte: STN   -  *Obs:com a retirada do PAC, a Meta Fiscal cai p/ 0,44% do PIB em 2009

Quadro 1 - Metas Fiscais da União Federal

Os efeitos da crise financeira 
internacional levaram o Governo 
Federal a rever as metas de superávit 
primário para 2009, principalmente em 
função da queda na arrecadação. No 
último semestre do ano, as projeções 
indicavam uma meta de superávit 
primário correspondente a 0,44% do 
PIB, para um cenário mais pessimista 
e uma meta de 1,40% do PIB, na 
expectativa de uma mudança positiva 
na economia no final do exercício. 
Finalmente, um incremento nas 
receitas da União no último bimestre 

possibilitou um Resultado Primário 
mais próximo ao cenário otimista.  

A perspectiva de um cenário 
fiscal desfavorável em 2009 pelo lado 
da receita levou ainda o Governo 
Federal a realizar uma limitação de 
gastos para o exercício, em relação ao 
projeto de lei orçamentária aprovado 
inicialmente. Tal medida, no entanto, 
mostrou-se insuficiente para manter 
os resultados fiscais acordados, o que 
levou a União a revisar as metas de 
superávit primário, previstas na LDO 
de 2009. 

A crise internacional reduziu 
signif icat ivamente as  receitas 
arrecadadas pela União no período, 
o que alterou também a trajetória das 
transferências líquidas do FPE aos 
Estados, conforme mostra o quadro a 
seguir. Ressalte-se que a União Federal, 
no sentido de abrandar os efeitos da 
crise sobre a economia real, adotou 
uma política fiscal anticíclica, o que 
importou em subsídios e renúncia de 
receitas próprias, em especial o IPI.

 

R$ mil
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1 A União reduziu em 2009 o IPI em alguns setores industriais como forma de fomentar o consumo e frear a queda no PIB.

Quadro 2 – Evolução do FPE Anual

publicados indicam que boa parte 
dos Estados brasileiros conseguiu 
manter o volume de arrecadação de 
receitas próprias em 2009, apesar do 
cenário de crise.  

De acordo com o artigo 51 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), o Poder Executivo da 
União deverá consolidar as contas 
estaduais com base em relatórios 
que são encaminhados pelos Estados 
à Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN. Ressalte-se que os Estados 
deverão ainda enviar relatórios com 
a evolução das receitas e despesas 
às suas Cortes de Contas, de forma 
a possibilitar o controle legislativo, 
conforme disposição do artigo 59 do 
mesmo diploma legal (LRF).     

A STN publica em seu sítio  
www.stn.fazenda.gov.br, informações 
contábeis, juntamente de análises 
econômicas referentes à evolução 
das contas públicas estaduais, 
em obediência ao princípio da 
transparência (accountabil i ty) . 
As mesmas informações poderão 
ainda ser encontradas nos sítios 
dos Tribunais de Contas Estaduais, 
juntamente dos relatórios fiscais 
exigidos pela LRF. 

O quadro a seguir apresenta 
as metas de Resultado Primário 
em cada Estado da Federação, de 
acordo com informações do SISTN 
da Secretaria do Tesouro Nacional 
para 2008 e 2009, juntamente das 
metas fiscais para 2010, conforme 
disposição da LDO estadual (em 
cada Estado). 

Observa-se ,  por tanto ,  uma 
redução no volume de recursos 
recebidos pelos Estados brasileiros 
em 2009, consequência da redução 
na arrecadação do Imposto de 
Renda e do IPI, utilizado conforme 
visto dentro de um programa de 
política fiscal anticíclica1. Como 
as transferências constitucionais 
compõem a Receita Corrente Lí- 
quida – RCL estadual e municipal, 
alguns entes públicos (principalmente 
em nível municipal) aumentaram suas 
despesas como proporção das receitas 
aproximando-se, algumas vezes, dos 
limites estabelecidos pela LRF para 
despesas com pessoal. Além disso, 
também as transferências voluntárias 
(convênios) foram reduzidas em 2009, 
o que diminuiu ainda mais a RCL dos 
Estados e Municípios no período, 
visto que são receitas contabilizadas 
como “Outras Receitas Correntes”, 
compondo, portanto, a RCL.   

Além da redução nas receitas 
de transferências, alguns Estados 
também observaram uma redução 
nas receitas de ICMS, o que, no 
entanto, não foi uniforme em todas 
as Unidades Federativas. Estados 
como SC, PR, PE e AC tiveram um 
incremento real nas suas receitas 
de ICMS em 2009, enquanto que PI, 
AM, MS e ES verificaram uma queda 
real nas suas receitas próprias no 
período. No entanto, os relatórios 

R$ mil

ANO FPE TOTAL Var. %

2004  R$         20.345.552,42  

2005  R$         25.463.501,92 25%

2006  R$         28.180.910,50 11%

2007  R$         32.009.695,63 14%

2008  R$         38.350.492,39 20%

2009  R$         36.206.411,00 -5,6%

Fonte: STN - Já deduzidos valores do FUNDEB

“

”

A assunção de 
metas fiscais em 
montantes mais 

“realistas” permite 
aos Estados 

cumprirem os 
compromissos 

assumidos junto 
ao Anexo de 

Metas Fiscais da 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.
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UF
Meta de Resultado Primário nos Estados

2008 Meta Fiscal 2009 Meta Fiscal 2010 Meta Fiscal

AC 20.713             (196.020)                    (37.152)

AL 396.000                  394.208                   393.739 

AM (210.569)                      2.298                  (399.541)

AP (95.888)                 (138.158)  

BA 1.342.402                  698.050                   345.402 

CE 230.000                  238.083                   150.000 

DF (39.732) 0,00                  (276.447)

ES 311.475                  308.127                   306.990 

GO 826.200                1.076.548                1.611.390 

MA 619.828                  682.153                   750.796 

MG 2.373.780                1.644.478                1.608.348 

MS 437.000                  576.923                   694.549 

MT 547.060                  754.214                   788.669 

PA 9.396                    49.594                     21.738 

PB 265.309                  163.516                   135.850 

PE 410.175                  295.450                   253.859 

PI 311.976                  294.010                   366.955 

PR 741.997                  777.133                   761.846 

RJ 1.748.780                1.780.326                1.481.494 

RN 42.889                    52.656                   137.471 

RO 150.859                  269.530                     27.840 

RR  35.886                    54.149  

RS  1.234.400                1.820.010                1.869.710 

SC     712.640                  923.000                   872.000 

SE 169.759                    98.133                    (14.575)

SP 4.203.100                1.904.000                2.815.000 

TO 15.296                    65.265                     54.089 

TOTAL                 16.810.731              14.587.676               14.720.020 

Fonte: STN e Governos Estaduais

Obs: SP e BA reprogramaram metas de 2009

Quadro 3 – Metas Fiscais nos Estados
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pequena redução das metas fiscais para 
2009 em relação a 2008 na maioria dos 
Estados, mantendo-se essa tendência 
para 2010. De fato, a assunção de metas 
fiscais em montantes mais “realistas” 
permite aos Estados cumprirem os 

compromissos assumidos junto ao 
Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Ressalte-se que, da mesma forma 
que na União Federal, as metas fiscais 
para 2009 em alguns Estados foram 
reprogramadas devido aos efeitos da 

crise financeira internacional sobre 
as receitas próprias e as transferências 
constitucionais. A revisão das metas 
tornou-se necessária, considerando 
que fatores exógenos interferiram na 
gestão fiscal do exercício. 

Quadro 4 - Metas Fiscais para 2008 e Resultados Realizados

R$ mil

UF
Resultado Primário Anual

Meta de 2008 2008 Realizado
AC                       20.713                     215.641 
AL                     396.000                     467.817 
AM                    (210.569)                     158.393 
AP                      (95.888)                     190.370 
BA                  1.342.402                  1.437.345 
CE                     230.000                  1.007.536 
DF                      (39.732)                     273.062 
ES                     311.475                     858.762 
GO                     826.200                  1.111.955 
MA                     619.828                     690.076 
MG                  2.373.780                  2.390.590 
MS                     437.000                     679.724 
MT                     547.060                     775.642 
PA                         9.396                     490.262 
PB                     265.309                     441.507 
PE                     410.175                     733.900 
PI                     311.976                     309.552 
PR                     741.997                  1.260.259 
RJ                  1.748.780                  3.608.394 
RN                       42.889                     239.021 
RO                     150.859                     281.888 
RR                       35.886                     405.249 
RS                  1.234.400                  2.150.781 
SC                     712.640                  1.648.059 
SE                     169.759                     426.290 
SP                  4.203.100                  5.531.028 
TO                       15.296                     204.517 

TOTAL 16.810.731 27.987.619 

Fonte: STN   

O Quadro 4 mostra o cumprimento 
das metas fiscais antes da crise 
financeira internacional. Dos valores 
apresentados podemos inferir que em 
2008 os Estados vinham cumprindo 

“com folga” as metas fiscais de 
Resultado Primário, o que pode ser 
creditado a um cenário de receitas 
crescentes, juntamente da opção pela 
assunção de metas conservadoras. 

Por outro lado, para 2009 houve uma 
redução nas metas realizadas em 
relação ao período anterior.
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A utilização do Resultado 
Primário como indicador 
de saúde econômica dos 
entes públicos ganhou força 

no Brasil a partir de acordos firmados 
com o Fundo Monetário Interna- 
cional – FMI durante as décadas de 80 e 
90.  Para o Fundo, na condição de credor 
do Governo Federal em operações de 
empréstimos e financiamentos, havia o 
interesse de que o contratante gerasse 
condições de pagamento para dívida a 
partir de medidas como o fortalecimento 
da máquina arrecadadora e o controle 
com os gastos com pessoal. O Resultado 
Primário passou a ser utilizado como 
meta fiscal a ser cumprida sob o 
acompanhamento do FMI.

Com o programa de refinanciamento 
de dívidas de 1997 (sob o amparo da Lei 
nº 9.496/97), a União, agora na condição 
de credora dos Entes Estaduais, 
passou a exigir dos interessados no 
refinanciamento e repactuação de 
dívidas a assunção de metas fiscais, em 
especial o Resultado Primário.

Já a Lei de Responsabilidade  
Fiscal – LRF institucionalizou a utili-
zação do Resultado Primário como 
meta fiscal a ser assumida junto à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias nos três 
níveis de governo. Por fim, a Lei nº 
10.028, de 19 de outubro de 2000, em 
seu artigo 5º, II, classifica como infração 

administrativa “propor lei de diretrizes 
orçamentárias anual que não contenha 
as metas fiscais na forma da lei”.   

Dentro do princípio da publicidade 
e da transparência da gestão pública, 
a assunção e o cumprimento de metas 
fiscais demonstra a capacidade de 
planejamento da Administração Pública. 
O estabelecimento de meta fiscal indica 
que o ente público possui capacidade 
para honrar compromissos financeiros 
e que possui autossustentabilidade. 
Além disso, o Resultado Primário 
demonstra a evolução da Necessidade 
de Financiamento do Setor Público para 
um determinado período, considerando 

a capacidade para pagamento de 
juros e/ou amortizações. Um déficit 
primário, por exemplo, importa na 
necessidade de receitas de capital para 
o fechamento das contas, que poderá 
ocorrer com recursos de alienação de 
bens ou operações de crédito (recursos 
de terceiros). Já as empresas privadas 
e o mercado em geral encontram nos 
resultados fiscais publicados uma 
orientação a respeito da oferta de 
bens e serviços junto ao setor público. 
Além disso, a saúde financeira do setor 
governamental gera expectativas para 
o desempenho da economia em nível 
local e nacional.

No campo teórico, podemos 
associar a utilização de metas fiscais 
a um processo de aprimoramento 
institucional, onde o Estado, de 
forma transparente, sinaliza para a 
sociedade uma trajetória para as contas 
públicas. Em nível federal, o Resultado 
Primário visa à redução do déficit 
nominal, juntamente da estabilização 
do endividamento público dentro da 
real capacidade de pagamentos da 
União. Nessa perspectiva, mantendo-
se uma trajetória traçada a partir de 
2003, a dívida pública federal deverá 
estabilizar-se a partir do exercício 
financeiro de 2011, de acordo com as 
metas fiscais apresentadas na LDO da 
União para o triênio 2010/2012.          

2. IMPORTâNCIA DAS METAS FISCAIS

3. META FISCAL REQUERIDA

A determinação da meta fiscal 
dependerá dos objetivos 
da administração para 
um período de três anos, 

conjugado com o desempenho das 
receitas e dos gastos, sob a influência 
da conjuntura macroeconômica. Em 
geral, para a determinação da meta 
fiscal, parte-se de expectativas de 
evolução do PIB e da inflação para o 
período, de acordo com projeções do 
IPEA e do IBGE. Esses indicadores 
poderão sinalizar para o desempenho 
das receitas e de algumas despesas 
que possuem uma relação unitária 

forte (elasticidade) com a variação do 
Produto Interno Bruto.

Os Estados que assinaram contrato 
de refinanciamento de dívidas a partir 
da Lei nº 9.496/1997 já possuem metas 
fiscais para Resultado Primário acordadas 
com a União, restando a definição do 
Resultado Nominal para o Anexo de 
Metas Fiscais da LDO. Considerando que 
a meta de Resultado Primário representa 
duplo compromisso estadual – com 
a União Federal e com a sociedade, 
por força da LRF – é de se esperar um 
cuidado especial no planejamento e no 
cumprimento deste indicador fiscal.

Nesse sentido, a partir das metas 
estabelecidas conforme o Quadro 3, 
toda a administração orçamentária e 
financeira estadual em 2010 estará 
direcionada para o alcance desses 
objetivos fiscais. Sendo o Resultado 
Primário produto da diferença entre 
receitas não financeiras (receitas 
tributárias, transferências recebidas 
etc) e despesas não financeiras 
(despesas totais deduzidos juros e 
amortizações da dívida), o cumprimento 
da meta dependerá do alcance de 
determinado volume de receitas ou do 
contingenciamento de despesas. 

                  

“

”

O descumprimento 
à regra não está no 
aumento nominal 

das despesas, 
mas no seu 

descolamento em 
relação às receitas 

arrecadadas.
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receitas e despesas para que a nova 
administração possa dar continuidade 
aos programas em andamento e iniciar 
novos projetos de políticas públicas. 
Espera-se, portanto, que em 2010 
haja um maior controle das despesas 
públicas, sem prejuízo do atendimento 
das demandas sociais. Por outro lado, 
após um período de crise, a economia 
brasileira aponta para uma retomada 
do crescimento em 2010, conforme se 
verifica nas previsões de arrecadação 
e de transferências aos Estados no 
exercício. A previsão de transferências 
do FPE para 2010, de acordo com 
dados do Ministério da Fazenda, será 
de aproximadamente R$ 42,5 bilhões, 
um crescimento esperado de 17,5% em 
relação a 2009 e de 10% em relação ao 
exercício financeiro de 2008. 

O Governo Federal projetava 

inicialmente para 2010 um crescimento 
do PIB de 4,5% e um Superávit Primário 
de R$ 79,4 bilhões correspondente a 
2,35% do Produto, enquanto que para 
Estados e Municípios esperava-se 
uma economia equivalente a 0,95% 
do PIB para a cobertura do serviço 
da dívida assumida junto à União. 
A meta fiscal consolidada (3,3% do 
PIB), portanto, ficaria ainda inferior 
aos percentuais observados antes da 
crise financeira internacional (4,25% 
do PIB em média). 

No início do mês de setembro, 
verifica-se que a meta de superávit 
primário para o exercício deverá ser 
revista, assim como o comportamento 
da dívida pública e da necessidade 
de financiamento do setor público 
que somente a partir de 2011 deverão 
retornar aos patamares de 2008.  

O exercício financeiro de 
2010 representa período 
d e  e n c e r r a m e n t o  d e 
mandato presidencial e das 

administrações estaduais, sendo que 
algumas regras específicas de gestão 
fiscal deverão ser observadas nesse 
último ano de governo. Aqui nos 
referimos à limitação para contratação 
de novos convênios a partir de 03 de 
julho, impedimento para a contratação 
de pessoal e, principalmente, o 
levantamento de disponibilidades 
financeiras para a cobertura dos restos 
a pagar. Essas questões serão analisadas 
mais detalhadamente a seguir, quando 
serão discutidos aspectos referentes ao 
último ano de mandato.

Pelas regras da LRF, 2010 é 
o ano para “arrumar a casa”, no 
sentido de buscar o equilíbrio entre 

O ano de 2010 finaliza uma 
etapa política de quatro 
anos para o mandato 
estadual e federal. A Lei 

de Responsabilidade Fiscal – LRF 
introduziu algumas regras de final de 
mandato que deverão ser observadas 
pelos governantes nessa fase final da 
administração em nível estadual e 
federal.

Bas icamente ,  e s sas  r eg ras 
referem-se aos gastos com pessoal, 
contratação de operações de crédito 
(endividamento), realização de 
despesas que se estenderão até o 
exercício seguinte (restos a pagar) e as 
chamadas transferências voluntárias. 
Além disso, a Lei Complementar 
nº 131, de 27 de maio de 2009, 
trouxe novas responsabilidades aos 
entes públicos no que se refere à 
transparência na gestão pública.

Nessa parte analisaremos os 
principais aspectos que deverão 
ser observados nesse período de 
transição e de final de mandato, 
que visam orientar os gestores 

públicos na observação das regras da 
responsabilidade fiscal.  

5.1.Despesas com Pessoal

No que se refere às despesas de 
pessoal, nos 180 dias que antecedem o 
término da legislatura ou do mandato 
do Chefe do Poder Executivo, nenhum 
ato que provoque aumento desses 
gastos poderá ser editado (art. 21, § 
único da LRF). Além disso, sendo 
excedido o limite de gastos ou 
descumprido o compromisso de 
redução do excesso, aplicam-se as 
penalidades previstas (reclusão de um 
a quatro anos, nos termos do art. 359-G 
do Código Penal).

Atente-se para o fato de que tal 
mandamento não alcança os aumentos 
originários de vantagens pessoais a que 
os servidores públicos têm direito por 
força de dispositivo constitucional. É 
o caso dos anuênios, quinquênios, 
salário-família etc, que deverão ser 
pagos normalmente, mesmo durante o 
último ano de mandato. Outra exceção 

à regra definida no referido parágrafo 
único da LRF é a que se refere às 
despesas com pessoal da educação. 
As despesas, nesse caso, dependerão 
do desempenho das receitas que 
comporão os recursos transferidos 
para os fundos de educação estaduais 
e municipais, dos quais, 60% deverão 
ser utilizados no pagamento de 
salários. No entanto, não há prejuízo 
do equilíbrio fiscal já que, se as 
despesas com a folha de pagamentos 
aumentam, também a receita crescerá, 
o que deverá manter as despesas 
dentro do mesmo limite porcentual 
para gastos com a folha de pagamentos 
definido na Lei Fiscal (60% da RCL 
para Estados e Municípios e 50% para 
União).

Também se configura como 
exceção a esse parágrafo os casos de 
excepcional interesse público para a 
contratação de serviços, obedecendo-
se o disposto no inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal, que determina, 
in verbis:

5. REGRAS DE FINAL DE MANDATO



31 Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010

“Art. 37 A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legal idade,  impessoal idade, 
moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 

(...) Omissis

IX - a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público”;

Em síntese, a partir de 3 de 
julho de 2010 fica proibido nomear, 
contratar, admitir, demitir, readaptar 
vantagens, remover, transferir ou 
exonerar servidor público. Essa regra 
não se aplica aos cargos em comissão, 
Poder Judiciário, Ministério Público, 
Tribunais de Contas e órgãos da 
Presidência da República. Também 
são ressalvadas as nomeações dos 
aprovados em concurso homologados 
até 2 de julho (ou à véspera do prazo 
legal), serviços públicos essenciais, 
a partir de autorização expressa do 
Chefe do Poder Executivo, além de 
transferência ou remoção de ofício 
de militares, policiais civis e agentes 
penitenciários.    

Nos demais casos, o aumento nas 
despesas sujeitará os titulares dos 
Poderes ou órgão referidos no art. 20 
da LRF, às sanções previstas na Lei 
10.028 de 2000, a chamada Lei de 
Crimes Fiscais – LCF. 

Ressalte-se que o aumento nas 
despesas com folha de pagamentos 
(incluindo pessoal ativo e inativo) 
deverá ainda observar como parâmetro 
as receitas dos entes públicos. Em 
outras palavras, o descumprimento à 
regra não está no aumento nominal das 
despesas, mas no seu descolamento 
em relação às receitas arrecadadas. Os 
gastos com pessoal deverão obedecer 
ao limite da Receita Corrente Líquida 
disponível.  

De acordo com o artigo 20 da 
LRF, as despesas com pessoal nos 
Estados e Municípios não poderão 
superar a 60% da Receita Corrente 

Líquida (RCL) e 50% da RCL na União. 
Ainda nos termos da Lei Fiscal, se 
um ente público ultrapassar o limite 
em um quadrimestre, deverá reduzir 
o excesso nos dois quadrimestres 
seguintes, sendo que em ano de final 
de mandato, não haverá esse prazo 
para o reenquadramento: as ações 
punitivas ocorrerão imediatamente se 
houver excesso, em relação ao limite 
legal, no último ano da administração. 
A penalidade para o descumprimento 
às regras relativas aos gastos com 
pessoal em final de mandato está 
prevista no Código Penal (Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940) em seu artigo 359-G e envolve a 
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos ao 
agente público que lhe der causa.  

5.2. Convênios e Transferências 
Voluntárias

A partir de 3 de julho de 2010 não 
será possível aos Estados a realização 
de transferências voluntárias aos seus 
municípios, nem o recebimento de 
transferências da União Federal, por 
força do art. 73, VI, da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997. Observe-
se que estamos tratando aqui de 
novo convênio ou nova transferência 
voluntária, visto que aqueles acordos 
em andamento permanecerão nas 
condições inicialmente pactuadas. 
Além disso, as situações de calamidade 
pública estão ressalvadas dessa regra 
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.  

 Pelas novas regras relativas à 
prestação de contas de convênios 
em f inal  de mandato,  a  nova 
administração deverá registrar no 
SICONV a situação de irregularidade 
ou inadimplência com relação aos 
convênios em andamento, quando 
houver indícios de irregularidades. 
Essa certificação, juntamente da 
comprovação das medidas adotadas 
para saneamento, será suficiente para 
que o concedente (União e Estados) 
retire o ente convenente do Cadastro 
de inadimplentes.  O descumprimento 
às regras desse dispositivo representa 
crime contra a lei orçamentária, sendo 
o agente que lhe der causa passível 

de pena de perda do cargo, com 
inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública, 
nos termos da Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, com alterações dadas 
pela Lei nº 10.028, de 19 de outubro 
de 2000.

5.3. Restos a Pagar

No exercício financeiro de 2010, 
etapa de encerramento de mandato 
estadual e federal, a LRF obriga 
esses entes a uma reorganização 
do caixa. Nesse sentido, despesas 
empenhadas e despesas liquidadas 
a partir de 1º de maio deverão 
comportar receitas suficientes para 
sua cobertura total, mesmo que 
ultrapasse o exercício (art. 42 da 
LRF). Portanto, aquelas despesas 
assumidas nos dois quadrimestres 
que antecedem o final do mandato 
pertencerão integralmente à atual 
administração que poderá cancelar 
empenhos não liquidados, liquidar 
e pagar as despesas contratadas no 
período, ou ainda inscrever tais 
despesas em restos a pagar, deixando 
disponibilidade financeira para sua 
cobertura total.

Algumas questões importantes 
deverão ser observadas nessa etapa. 
Em primeiro lugar, o pagamento das 
despesas pressupõe que esta já atingiu 
a fase de liquidação, regra geral que 
deverá ser seguida em qualquer caso. 
Além disso, antes do pagamento de 
novas despesas, despesas antigas 
deverão ser honradas, em respeito à 
ordem cronológica para pagamento 
(art. 5º da Lei nº 8666/93). Portanto, 
deverá  haver  d isponibi l idade 
de caixa para o fechamento das 
despesas relativas ao mandato que 
se encerra, ou seja, para as despesas 
compromissadas até 31/12/2010. Essa 
disponibilidade de caixa a que alude 
o art. 42 da LRF corresponde àquela 
que, depois de considerados todos os 
encargos e despesas já devidamente 
compromissados para serem pagos 
até o final do exercício, reste recurso 
financeiro suficiente ao atendimento 
integral dos encargos e despesas 
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nos dois quadrimestres precedentes 
ao final do mandato.

A LRF não autoriza nem incentiva 
a realização de contratos à margem do 
processo orçamentário. Ao contrário, 
o artigo 37 da LRF proíbe a assunção 
de obrigação, sem autorização 
orçamentária com fornecedores 
para pagamento a posteriori de bens 
e serviços (“contratos de gaveta”), 
caracterizando-se tal ação como 
operação de crédito irregular. A Lei 
de Crimes Fiscais, por sua vez, pune 
com pena de reclusão de um a dois 
anos a realização de operação de 
crédito sem autorização legislativa 
ou com inobservância de condição 
estabelecida em lei. Assim, a boa 
prática de gestão pública recomenda 
que toda a despesa transite pelo 
orçamento e que toda a despesa a 
pagar seja efetivamente registrada 
na rubrica “Restos a Pagar”.

Em determinadas circunstâncias, 
e sendo necessário, é possível cancelar 
empenhos no sentido de cumprir as 
metas fiscais estabelecidas na LDO 
(art. 9º da LRF). Contudo, há limites 
para fazê-lo. Uma vez assumido o 
compromisso e tendo sido o bem 
ou serviço entregue (liquidado), o 
pagamento é devido e o fornecedor 
que o fez de boa-fé não deve ser 
lesado. Os contratos assumidos que 
se referirem a serviços já prestados 
(liquidados) devem ser honrados.

Em decorrência do art. 35 da 
Lei nº 4.320/64, pertencem ao 
exercício financeiro as receitas nele 
arrecadadas e as despesas legalmente 
empenhadas. Por isso, diz-se que 
temos um regime contábil misto 
adotado no Brasil, qual seja de caixa 
para a receita e de competência para 
a despesa, daí decorrendo, em uma 
análise conjunta e em conformidade 
com os artigos 58 a 65 da Lei nº 
4.320/64, que todo o empenho gera 
obrigação de despesa.

O termo “obrigação de despesa” 
como posto na LC nº 101/2000 tem 
o objetivo de atingir não somente o 
empenho de despesa, mas, também, 
todo aquele compromisso assumido 

e que efetivamente ainda não esteja 
materializado na fase do empenho. 

Uma leitura rápida e descon-
t ex t u a l i z a d a  d o s  p r i n c í p i o s 
constitucionais orçamentários, 
n o t a d a m e n t e  o  p r i n c í p i o  d a 
anualidade orçamentária, e com o 
próprio parágrafo único do art. 42, 
poderia levar à interpretação de 
que o administrador público teria a 
obrigatoriedade de manter, em sua 
integralidade, no caixa do Poder 
ou órgão, recursos necessários à 
satisfação das obrigações de despesa 
contraídas. Porém, tal entendimento 
não se afigura como procedente.

Ocorre que o caput do art. 42 da 
LRF refere-se à obrigação de despesa. 
Contudo, o seu parágrafo único, ao 
regulamentar o caput, esclarece que, 
na determinação das disponibilidades 
de caixa, deverão ser consideradas as 
despesas compromissadas a pagar 
até o final do exercício. As despesas 
compromissadas são aquelas que 
foram ou irão ultrapassar a fase da 
liquidação do empenho até o final do 
exercício. Logo, do total da obrigação 
de despesa contraída nos dois últimos 
quadrimestres, que ultrapassassem 
aquele exercício,  para f ins da 
apuração das disponibilidades de 
caixa, somente seriam consideradas 
aquelas parcelas do compromisso 
assumido que fossem liquidadas até o 
final do exercício, ficando as demais, 
em obediência ao princípio da 
anualidade orçamentária, com fonte 
de financiamento nos orçamentos 
dos próximos exercícios.

Por consequência, da aplicação 
do princípio contábil da competência 
da despesa, a “obrigação de despesa” 
de que trata o artigo 42 da LRF, 
quando do final do exercício, seria 
praticamente sinônimo de despesa 
liquidada ou em execução, que 
deveria ter o seu pagamento efetuado 
dentro ainda do exercício financeiro 
ou,  no mínimo,  que houvesse 
recursos em caixa disponíveis, neste 
mesmo exercício, para satisfação da 
obrigação, mesmo que o pagamento 
ocorresse no exercício seguinte. 

Outra situação prática que tem 

suscitado dúvida de interpretação 
é a que se refere à contratação de 
execução de obra pública ou de 
serviços nos últimos oito meses de 
mandato. A interpretação desse caso, 
a exemplo do que já foi exposto, deve 
propiciar a integração do princípio 
do equilíbrio e da continuidade 
da administração, destacado pela 
LRF, com os princípios e normas 
constitucionais orçamentárias e 
legislação correlata, de forma que 
preserve a razoabilidade das ações 
de governo. 

 Nesse sentido, não se poderia 
interpretar  que,  em relação a 
uma determinada obra de vulto 
considerável ou a um contrato para 
prestação de serviços de engenharia 
de 60 meses, cuja execução do 
respectivo objeto fosse iniciada nos 
últimos oito meses de mandato, 
fosse o administrador compelido a 
dispor de todo o recurso financeiro 
necessário quando da celebração do 
contrato de execução. Não é esse o 
interesse da Lei, e nem poderia ser. 

Convém destacar, por importante, 
que para uma obra ser licitada, 
preliminarmente, deve ser atendido 
o princípio consti tucional  do 
planejamento integrado (CF, art. 165), 
ou seja, essa obra deve ser objeto de 
previsão no Plano Plurianual – PPA, 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias –  
LDO e na Lei Orçamentária Anual 
– LOA. De acordo com o art. 7º da 
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), 
deve haver, ainda, projeto básico, 
projeto executivo e normas de 
execução das obras, que incluirão 
um cronograma de execução. A Lei 
nº 8.666/93 prevê, nesse sentido, que 
a dotação orçamentária necessária 
à licitação deve ser conjugada com 
o planejamento da execução a ser 
realizada no exercício financeiro, tão 
somente.

Es ta  d i spos ição  da  Le i  de 
Licitações, conforme já asseverado, 
está em conformidade com o princípio 
da anualidade previsto no art. 2º da 
Lei nº 4.320/64 e no art. 165 da CF/88, 
que determina que a receita e a 
despesa devem referir-se, sempre, ao 
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período coincidente com o exercício 
financeiro. Por consequência, se o 
crédito orçamentário deve limitar-
se àquelas parcelas da execução 
da obra que forem planejadas para 
o exercício, o mesmo ocorrerá em 
relação aos respectivos empenhos da 
despesa, liquidação e pagamento.

No  que  t ange  à s  pa rce l a s 
subsequentes, além de a obra estar 
incluída no PPA, deverá haver 
previsão da mesma tanto na LDO, 
quanto na LOA, relativas a cada 
exercício ao qual a mesma se estenda, 
tudo nos limites financeiros em 
consonância com o cronograma de 
execução físico-financeiro.

Em conclusão, os contratos para 
a execução de obras ou prestação 
de serviços serão empenhados e 
liquidados no exercício, não pelo 
valor total, mas, somente, as parcelas 
do cronograma físico-financeiro que 
correspondam ao executado naquele 
exercício financeiro.

A LRF criou relatório específico 
para a contabilização dos restos a 
pagar em final de exercício, com 
indicação dos saldos a pagar e das 
disponibilidades líquidas de caixa. 
Certamente, o Demonstrativo de 
Disponibilidade de Caixa será o 
mais demandado durante o período 
de transição de governo, quando a 
nova administração deverá revisar 
esse demonstrativo que compõe 
o Relatório de Gestão Fiscal do 
último quadrimestre, juntamente 
do Demonstrativo de Restos a 
Pagar, ambos elaborados pela STN. 
A punição para o desrespeito a 
essa regra está prevista no Código 
Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940) em seu artigo 
359-C, com pena de reclusão de um 
a quatro anos.   

5.4. Endividamento Público

No que se refere às operações 
de crédito, há três regras de final de 
mandato: para o montante da dívida, 
para as operações de crédito por 
antecipação de receitas (ARO´s) e para 
os Restos a Pagar, conforme já visto. 

  Operações de ARO’S são aquelas 
em que o setor financeiro antecipa 
aos entes públicos as receitas 
tributárias futuras, sendo que, nessas 
operações, os tributos são oferecidos 
em garantia. Já os Restos a pagar, 
conforme asseverado, são despesas 
contratadas em um exercício e que 
serão pagas, no todo ou em parte, 
nos exercícios seguintes.

Além disso, se o limite máximo 
para a dívida consolidada líquida, 
estabelecido em Resolução do Senado 
Federal (200% da RCL para Estados 

e 120% da RCL para Municípios), 
for  u l t rapassado  no  pr imeiro 
quadrimestre do último ano de 
mandato, ficará vedada a realização 
de operações de crédito, exceto as 
destinadas ao refinanciamento da 
dívida mobiliária, se houver. As 
ARO’s, por sua vez, são proibidas 
no último ano do mandato do 
Chefe do Poder Executivo - em anos 
normais poderão ser contratadas 
até 10 de dezembro. A pena para 
o descumprimento às regras para 
controle do endividamento e para 
a contratação de ARO´s de forma 
irregular também estão previstas 
no Código Penal em seus artigos 
359-A, § único, com pena prevista de 
reclusão de um a dois anos.

No que se refere às sanções 
previstas para o descumprimento 
das regras contidas nesse item 
que trata das “Regras de Final de 
Mandato”, resta por fim considerar 
que a denúncia, instauração de 
processo judicial ou mesmo de 
investigação administrativa contra 
agente público sem fundamentação 
legal ou a apresentação de provas, 
levará o impetrante a responder nos 
termos do artigo 339 do Código Penal 
que prevê pena de dois a oito anos 
de reclusão e multa.   

“

”

A transparência 
da gestão pública 

exige também 
o incentivo à 
participação 
popular e a 

realização de 
audiências 
públicas.
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6. REFERêNCIAS

5.5. Transparência Fiscal e 
a LC nº 131/2009

Para efeito da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, consideram-se 
instrumentos de transparência 
os planos, os orçamentos e a lei 
de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária (RREO) 
e a sua versão simplificada e o 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) (e 
a sua versão simplificada). 

O s  m o d e l o s  d e  r e l a t ó r i o s 
fiscais estão sendo elaborados pela 
Secretaria do tesouro Nacional – 
STN que vem realizando o papel do 
Conselho de Gestão Fiscal previsto 
no artigo 67 da LRF, visto que esta 
instituição federal representa o 
Órgão Central de Contabilidade da 
União (art. 50, § 2º da LRF).  

A  t ransparência  da  ges tão 
pública exige também o incentivo à 
participação popular e a realização 
de audiências  públicas ,  tanto 
durante a elaboração como no curso 
da discussão dos planos, da lei 
de diretrizes orçamentárias e dos 
orçamentos. 

P o r  s u a  v e z ,  a s  c o n t a s 
apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo devem estar à disposição 
do público, no âmbito tanto do 
respectivo Poder Legislativo como 
do órgão técnico responsável por sua 
elaboração. Tratando-se da União, 

as contas devem ser acompanhadas 
por demonstrativos, confeccionados 
pelo Tesouro Nacional e pelas 
agências financeiras oficiais de 
fomento, especificando as aplicações 
efetuadas com recursos oriundos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade 
social, assim como o impacto fiscal 
das operações realizadas pelas 
agências de fomento. 

A Lei Complementar nº 131, de 
27 de maio de 2009 incorporou novos 
procedimentos à LRF no que se refere 
à transparência na gestão pública. 
Nesse sentido, a partir de maio de 
2010, a União e os Estados com 
mais de 100 mil habitantes deverão 
disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, informações pormenorizadas a 
respeito da execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público.

Essas informações envolvem todos 
os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução 
da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização 
mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, 
ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e, quando 
for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado. Além disso, deverá ser 
disponibilizado no novo sistema, 
o lançamento e o recebimento de 
toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos 
extraordinários.   

Já a Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, que dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 
2010 da União Federal (LDO/2010), 
em seu artigo 122, § 5°, propõe a 
criação de Comitê Deliberativo e 
Grupo Técnico com representantes 
dos Poderes e do Ministério Publico 
da União com o objetivo de executar 
as regras da LC nº 131/2009 em nível 
federal. 

Na prática, o grupo técnico 
re fe r ido  na  LDO/2010  será  o 
responsável pela divulgação, em 
tempo real, da execução orçamentária 
e financeira e da situação patrimonial 
do ente federal em suas diversas 
unidades gestoras. O prazo para a 
disponibilização dessas informações 
encerrou-se no final de maio de 
2010.

Cumpre ressaltar que os Estados 
deverão também criar Grupo Técnico 
responsável pela execução da norma 
prevista na Lei Complementar nº 
131/2009, observando os prazos 
estabelecidos na nova legislação. 

Regra para os municípios: as 
cidades que tenham entre 50.000 
(cinquenta mil) e 100.000 (cem 
mil) habitantes terão 2 (dois) anos 
para a criação do novo sistema de 
transparência das contas públicas,  
enquanto que os municípios que 
tenham até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes, terão 4 (quatro) anos para 
adequarem-se à nova legislação.
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Nosso direito administrativo 
e  d i r e i t o  f i n a n c e i r o 
r emontam à  c láss ica 
t r a d i ç ã o  e u r o p e i a 

estabelecida sobremodo no século 
XIX, chamado de “grande século 
da codificação” quando as bases 
desses ramos do direito foram 
estabelecidas. É bem verdade que 
as muito das diretrizes fundadoras 
foram, de fato, postas no século 
anterior, considerando os princípios 
e parâmetros estabelecidos pela 
revolução francesa. Os parâmetros 
de direito financeiro mediante os 
princípios orçamentários são um bom 
exemplo. No mesmo sentido a noção 
de Regime Jurídico administrativo 
que estabelece a Administração em 
um pólo jurídico de superioridade 

em relação ao particular. Por óbvio, 
o princípio que vai balizar toda 
a interpretação desses ramos do 
direito é o princípio da legalidade. 
A legalidade, portanto, é o mais 
importante princípio e baliza para 
aplicação do direito desde então.

N o  e n t a n t o ,  o  c r e s c e n t e 
aumento das atribuições do Estado 
somado às mudanças introduzidas 
no ordenamento e, o que é mais 
importante,  pelos imperativos 
de eficiência e transparência que 
vêm pautando a Administração 
pública desde a última década, vem 
colocando em xeque esse princípio 
da legalidade estrita, condicionando 
sua abertura para outras óticas e 
visões da administração pública e da 
Atividade Financeira do Estado. Dessa 

forma, considerando o ordenamento 
administrativo e financeiro pátrios, 
cumpre investigar como o sistema de 
controle, particularmente o controle 
externo, tem se adaptado a todas as 
inovações e como poderia aprimorar-
se para fazer frente aos desafios por vir. 
Sendo assim, faz-se mister investigar, 
a  princípio,  as características 
gerais do nosso modelo de controle 
externo (Tribunais de Contas), suas 
vicissitudes e fragilidades para depois 
pontuar os fatores que ensejaram 
aperfeiçoamento e aprimoramento. 
Para tanto, aspectos como assimetria 
de informação, custos de transação 
devem ser investigados, bem como 
novos e modernos instrumentos de 
controle, como a performance audit 
(auditoria de performance). 

1 Professor Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (Faculdade de Direito do Recife); Pos-doutor Harvard Law School; Conselheiro 
Substituto Tribunal de Contas de Pernambuco.

Marcos Nóbrega1

Pós-doutor Harvard Law School
Conselheiro Substituto do TCE/PE

Controle do gasto público 
pelos tribunais de contas e 
os princípios da legalidade 
e da transparência: 
uma visão crítica

Para o Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco, Marcos Antonio Rios Nóbrega, 
os Tribunais de Contas precisam vencer “imensos 
desafios” para acompanharem mudanças advindas 
do processo de reforma do Estado, da disposição de 
princípios e normas da Administração Pública, e da 
implementação de novas metodologias de controle. 



36 setembro 2010 - n. 45   Revista TCMRJ   

Le
i d

e 
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

e 
Fi

sc
al

Um dos pontos sensíveis 
da construção de um 
Estado ágil e transparente 
é a questão do controle. 

Esse tema, que por muito tempo 
foi tratado como secundário, pouco 
relevante, ganha espaço cada vez 
mais contundente em diversos países. 
Isso se traduz em duas preocupações. 
Em primeiro lugar, a necessidade de 
maximizar a aplicação de recursos 
escassos. Em sequência, a importância 
de incrementar os mecanismos de 
controle para incentivar a participação 
da sociedade e o chamado controle 
social. Assim, para garantir maior 
transparência e confiabilidade nas 
ações da Administração Pública que 
permitam ao cidadão – contribuinte –  
certificar-se de que os recursos 
públicos estão sendo devidamente 
aplicados, uma série de mecanismos de 
controle são postos pelo ordenamento 
jurídico.

Percebe-se também a importância 
do controle como instrumento de 
revelação do esforço do agente 
em modelos de Agente Principal, 
permitindo, ao principal, melhores  
condições de avaliar adequadamente o 
resultado dos programas empreendidos 
pelo agente. 

Fica claro, então, que colusão, 
deficiências organizacionais, leniência 
(abuso), falta de responsabilidade 
dos  c idadãos  não  podem ser 
adequadamente detectadas exceto com 
uma boa supervisão e controle (Código 
de Boas Práticas - IMF).

Nos últimos tempos e em vários 
contextos, têm-se aprimorado os 
mecanismos de controle e, nesse 
contexto, o controle externo tem-se 
aprimorado bastante, aplicando a 
fiscalização da atividade administrativa 
e financeira, representando vetores 
interpretativos para a aplicação da 
legislação e a ação da administração 
e dos seus servidores. Esse controle é 
exercido por agente exterior àquele que 
pratica o ato. Trata-se, por definição, 
de controle independente que deverá 

incidir sobre a função administrativa 
e financeira de todos os poderes. No 
caso brasileiro, esse controle deve, 
em primeira medida, averiguar a 
compatibilidade do exercício da função 
administrativa com a lei. Não poderá 
adentrar o juízo de conveniência 
e  oportunidade exercido pela 
administração pública, por se tratar 
de manifestação meritória que foge ao 
escopo do controle em apreço. 

Existem dois principais sistemas de 
controle externo no mundo. O modelo 
de Auditor Geral (Westminster Model) e 
o modelo de Tribunais de Contas. 

O modelo de Auditor Geral é usado 
no Reino Unido e em muitos países 
do Commonwealth, além de países 
da África subsaariana e alguns países 
europeus como Irlanda e Dinamarca. 
Esse modelo também é encontrado 
(com pouca frequência) em países 
latinos como Chile e Peru. O modelo de 
Tribunal de Contas, por sua vez, abrange 
os países latinos da Europa, Turquia, 
ex-colônias portuguesas na África 
e vários países latino-americanos, 
inclusive o Brasil. Considerando 126 
Instituições Superiores de Controle 
(ISC) em várias partes do mundo, esse 
modelo é utilizado em 73 países (57% 
da amostra), enquanto que o modelo 
de Tribunais de Contas é observado 
em 17 paises (13%) e encontramos em 
modelos híbridos nos demais países da 
amostra (30%).

Esse modelo de Auditor Geral é 
conectado ao sistema parlamentar 
de accountability na medida em que 
as avaliações efetuadas pelo Auditor 
Geral são reportadas ao Parlamento. O 
Parlamento então faz as recomendações 
para o Executivo e, finalmente, este 
responde ao Parlamento. Uma das 
grandes fragilidades do modelo de 
Auditor Geral é seu caráter centralizador 
e fortemente marcado pela figura do 
Auditor Geral. O mandato do Auditor 
é geralmente estabelecido para um 
período fixo que, às vezes, pode ser 
estendido. Não para  qualquer função 
judicial, cabendo ao Auditor Geral 

apenas preparar relatórios e dar ao 
Parlamento uma visão abrangente sobre 
as contas públicas auditadas. O foco 
do controle é, portanto, de natureza 
financeira, e o perfil profissional dos 
servidores é quase exclusivamente 
composto de auditores e contadores. 
O modelo de Auditor Geral é também 
fortemente direcionado para uma 
auditoria financeira e no “value of 
Money”, deixando a auditoria de 
legalidade, a auditoria dos parâmetros 
legais, para segundo plano.

O modelo de Tribunal de Contas 
pode ser visto em países europeus, 
como França, Espanha e Portugal. Países 
latino-americanos, como Argentina e 
Brasil, também seguem esse modelo, 
bem como as ex-colônias portuguesas 
na África, cito Moçambique e Angola. 
O modelo de Tribunais de Contas é 
geralmente colegiado, favorecendo o 
contraditório e o debate. Nas Cortes 
de Contas, os membros geralmente 
são juízes que podem impor sanções 
e sugerir ações corretivas para os 
auditados. Por isso mesmo, os membros 
possuem sólidas garantias funcionais, 
sendo geralmente investidos por 
tempo indeterminado, podendo 
ser destituídos somente mediante 
processo especial ou aposentadoria, 
dando a eles, portanto, considerável 
estabilidade institucional.

O modelo brasileiro apresenta 
algumas peculiaridades que repercutem 
no seu desempenho. Um primeiro ponto 
relevante é a abrangência do sistema. 
No Brasil, além do Tribunal de Contas 
da União (TCU), existem 27 Tribunais 
de Contas dos Estados (TCEs), seis 
Tribunais de Contas dos Municípios 
e mais dois Tribunais de Contas do 
Município, somando portanto um total 
36 Tribunais espalhados pelo país. Há, 
portanto, uma imensa capilaridade, 
abrangência do sistema. Poucos países 
do mundo (sobretudo aqueles de 
dimensões continentais como o Brasil) 
possuem um sistema de controle tão 
abrangente e já instalado. Certamente 
esse é um handicap extremamente 

O SISTEMA DE CONTROLE ExTERNO BRASILEIRO
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importante para o nosso sistema.
Embora em diversos países os 

Tribunais de Contas pertençam ao 
Poder Judiciário e suas decisões 
possuam força de sentença judicial, 
isso não ocorre no caso brasileiro. 
Apesar  da  moderna  doutr ina 
(Nóbrega, 2004), apontar os Tribunais 
de Contas como órgãos de estatura 
constitucional, independentes de 
qualquer poder, não apresentam 
perfil judicante, são meros tribunais 
administrativos e suas decisões podem 
ser revistas pelo Poder Judiciário. 
Nesse sentido, há, no caso brasileiro, 
uma sensação de que os Tribunais de 
Contas pouco punem. Cabe, então, 
encontrar mecanismos de incentivos 
para aumentar o enforcement das suas 
deliberações. Além disso, a arquitetura 
institucional da formação do corpo de 
julgadores (conselheiros) privilegia 
aspectos políticos em detrimento aos 
técnicos, o que contribui para uma 
baixa credibilidade do controle.

Além disso ,  mui tas  vezes , 
reformas nas leis orgânicas nos 
Tribunais de Contas, em nome 
de  modernidade ,  acabam por 
complicar as rotinas, burocratizando 
procedimentos e aumentando os 
processos formalizados. Assim, 
depois das reformas, constata-se que 
os Tribunais podem até julgar mais, 
proferir mais decisões, no entanto, a 
eficiência da ação continua deficitária. 
Isto muitas vezes é útil para os 
Tribunais advogarem mais recursos 
orçamentários dos seus governos, 
em contrapartida ao aumento dos 
seus custos operacionais. Logo, se 
aparentemente mostram melhores 
resultados, podem pleitear mais 
recursos. É óbvio que isso depende 
de cada situação específica, mas esse 
fator deve ser considerado.

Se não bastassem problemas 
estruturais, há problemas sistêmicos 
do nosso modelo clássico de direito 
administrativo e financeiro.

 CONTROLE DE LEGALIDADE E DE MÉRITO

O nosso modelo jurídico, 
de tradição francesa (civil 
law) apresenta a lei como 
principal fonte do direito e o 

princípio da estrita legalidade passou a 
ser o grande vetor da aplicação do nosso 
direito administrativo e financeiro. 
Ocorre o contrário nos países de 
common law onde a jurisprudência (e 
nao a lei) é a principal fonte jurídica.

Como corolário desse aspecto, 
ainda estamos presos, no sistema 
brasileiro, a parâmetros e padrões 
estabelecidos no século XIX, quando 
as bases do direito administrativo 
e financeiro francês (que ainda 
hoje nos serve de alicerce) foram 
estatuídas. Assim, reverberando o 
“estado de artes” daquele século, o 
direito administrativo e financeiro 
pressupõe informação perfeita, 
contratos simétricos e ausência de 
custos de transação. 

Essa pouca flexibilidade do 
sistema brasileiro tem trazido uma 
série de dificuldades. Se não bastasse 

esse engessamento, o próprio Poder 
Judiciário e os Tribunais de Contas 
ainda raciocinam na base do estrito 
legalismo, criando dificuldades 
imensas para a efetividade do 
controle. É bem verdade que a própria 
Constituição Federal (art. 71) estabelece 
a necessidade do cumprimento de 
parâmetros de economicidade e de 
eficiência (art. 37), no entanto, ainda 
pouca concretude tem sido dada a 
esses princípios. 

O controle de legalidade é 
importantíssimo e não deve ser 
abandonado, no entanto, a ele deve 
ser acrescentada a análise do mérito 
da despesa pública, quanto à eficiência 
da aplicação dos recursos escassos. 
Percebam que no modelo de simples 
legalidade, a ação do controle tem 
muito poucas condições de revelar 
o nível de esforço do agente e ajudar 
na modelagem mais adequada de 
contratos. Um controle baseado apenas, 
ou preponderantemente, na legalidade 
servirá pouco como instrumento de 

revelação de informação. Um controle 
principalmente focado na legalidade 
minimiza o esforco do agente e gera 
perda de eficiência. 

Essas deficiências e restrições 
t ambém são  no tadas  quando 
discutimos o momento em que o 
controle é efetivado. Percebe-se que o 
controle prévio pode coletar alguma 
informação do agente, no entanto, 
como é modelado ex ante, previamente 
à execução do bem ou serviço, não 
traz qualquer notícia sobre o esforço 
despendido. Logo, esse controle 
não é muito útil para o principal 
estabelecer seu esquema de incentivos. 
Além disso, em muitos países, o 
controle prévio ainda tem um perfil 
burocratizante e cartorial, como em 
Portugal e em muitos países africanos 
de língua portuguesa. Lá, o Instituto do 
“visto prévio” coloca imensos entraves 
ao célere processamento da despesa 
além de não comunicar informação 
alguma.

Assim, o controle prévio pode ser 

“

”

O controle de 
legalidade é 

importantíssimo 
e não deve ser 

abandonado, no 
entanto, a ele deve 
ser acrescentada 

a análise do 
mérito da despesa 

pública, quanto 
à eficiência da 
aplicação dos 

recursos escassos.
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porém, não deve ser o mais importante 
controle utilizado, principalmente 
pela sua reduzida capacidade de 
revelar informações do nível de 
esforço despendido pelo agente.

O controle sucessivo, por sua 
vez, tem por objeto avaliar, ex post, a 
legalidade, a correção, a eficiência e a 
adequação da gestão financeira, bem 
como a correta aplicação dos programas 
governamentais. No nosso modelo, a 
auditoria deve ser implementada 
para informar ao principal o nível 
de esforço despendido pelo agente. 
Assim, o contrato elaborado pelo 
principal deverá considerar o volume 
de transferências um desejado output 
e uma determinada probabilidade de 
auditar. Se a probabilidade de auditar é 
baixa, decerto o principal deve pensar 
outro esquema de incentivos para 
forçar o agente a revelar informação.

No caso dos Tribunais de Contas, 
por determinação legal, a probabilidade 
de auditar é de 100%. Todas as contas 
de gestores públicos são devidamente 
auditadas. Dessa forma, o problema não 
é especificamente o quanto se audita, 
mas como se audita. Se a auditoria for 
bem conduzida e utilizar parâmetros 
adequados, certamente diminuirão 
os custos de agência. Por outro lado, 
quando o grau de penalidade imposto 
é baixo ou pouco efetivo, devem ser 
construídos outros incentivos para 
melhorar a ação do controle. Em 
qualquer circunstância, tem que ser 
avaliado o custo/benefício da ação 
do controle, seu retorno efetivo. Um 
controle baseado exclusivamente em 

rotinas e parâmetros estritamente 
legalistas será extremamente caro 
diante da baixa capacidade de revelar 
nível de esforço. Esse parece ser um 
grave problema das Cortes de Contas 
no Brasil. Um ainda acentuado viés 
pró legalista diminui a efetividade do 
controle e compromete a percepção da 
sociedade quanto à sua utilidade.

Se não bastasse, há um problema 
de inconsistência temporal. Muitas 
vezes há um enorme lapso entre 
a realização da despesa e a ação 
da auditoria, fazendo com que a 
informação revelada seja pouco útil, 
aumentando o custo relativo do 
controle. Ademais, considerando 
a nossa tradição processualística 
e formalista, o excesso de rotinas, 
procedimentos e processos determinam 
um imenso custo de transação na ação 
do controle. É necessário, no âmbito 
das Cortes de Contas brasileiras, 
promover um amplo processo de 
desburocratização e simplificação, 
com vistas a baratear e racionalizar a 
ação do controle. Uma possível “Lei 
Orgânica dos Tribunais de Contas”, 
embora podendo enfrentar entraves 
constitucionais, decerto poderia 
ajudar bastante. No mesmo sentido, 
um possível “Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas”, a exemplo do 
que já ocorre no Brasil com o Poder 
Judiciário e o Ministério Público, seria 
um instrumento para uniformização de 
rotinas, transparência e accountability. 
Por fim, a criação no Brasil do “Conselho 
de Gestão Fiscal”, importante inovação 
trazida pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF, 2000), que teria, entre 

outras atribuições, uniformizar 
procedimentos para a aplicação da 
lei pelos Tribunais de Contas.

Evidentemente essas fragilidades 
repercutem nos critérios de julgamento. 
Ainda são poucos os julgados que 
evocam a preocupação com parâmetros 
de eficiência ou custo/benefício. Não há 
ainda preocupação com a repercussão 
econômica das decisões, ou seja, 
seu impacto no nível de atividade 
de um determinado município e as 
externalidades que poderão advir 
do decisum. O “confortável” manto 
do estrito legalismo, do positivismo 
exacerbado, impede um critério de 
julgamento mais condizente com a 
realidade social, com os impactos 
econômicos e com o princípio da 
eficiência.  

Dessa forma, é fundamental 
ampliar o escopo de auditorias, 
incorporando aspectos que vislumbrem 
a performance do gasto público. Uma 
auditoria baseada em performance 
based budget certamente possibilitará 
informar ao principal sobre o nível de 
esforço despendido pelo agente. Dessa 
forma, poderá o principal remodelar 
o contrato considerando essas 
revelações. Além disso, o estado de 
natureza também poderá ser captado 
e considerado para fins de contrato. O 
agente, por sua vez, não terá incentivos 
para esconder seu “tipo” porque a 
auditoria decerto o revelará.  

Um passo adiante precisa ser dado 
e a mudança, ou o aperfeiçoamento, 
dos métodos de análise, precisam ser 
buscados. A auditoria de desempenho 
pode dar uma boa resposta a isso tudo.

AUDITORIA POR RESULTADOS

Vários países Latino-ameri-
canos fizeram, no âmbito 
do chamado “Consenso 
d e  Wa s h i n g t o n” ,  u m 

enorme esforço de equilíbrio fiscal 
e modernização de suas economias. 
Feitas as reformas, uma nova agenda 
se instalou, ou seja, a melhoria dos 
padrões de gasto público. Assim, 
mecanismos de avaliação de gestão, 

conduzindo a sistemas de indicadores de 
desempenho, passam a ser imperiosos. 
Esses fatores determinarão novos 
desafios para o controle, sobretudo para 
os Tribunais de Contas, e facilitarão a 
participação da sociedade na análise e 
controle dos gastos públicos.

A avaliação deve ser cuidadosa 
com os outputs; outcomes; impacto e 
alcance. Os outputs são os resultados 

imediatos,  como por exemplo, 
número de crianças matriculadas 
em escolas públicas ou o número 
de pessoas atendidas em hospital 
público. O outcome, por sua vez, 
apresenta uma dimensão dinâmica 
e corresponde aos desdobramentos 
daquela despesa. Assim, seriam 
outcomes a melhoria da qualidade 
do ensino ou as oportunidades que 
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os alunos tiveram após concluir seus 
estudos, além de amplas metas de 
como diminuir pobreza ou aplacar 
o analfabetismo. No caso da saúde, 
como os resultados repercutirão nos 
anos posteriores, por exemplo, no 
aumento da expectativa de vida ou na 
diminuição da mortalidade infantil. 
Na verdade, o outcome considera as 
externalidades (spillovers) advindas 
do gasto público. O impacto deverá 
repercutir nas metas e consequências 
para futura provisão de bens e serviços 
públicos e o alcance preocupa-se 
em detectar se os programas estão 
realmente atingindo a população 
alvo.

Dessa forma, há a necessidade 
imperiosa da implementação de uma 
auditoria de desempenho (performance 
audit), transcendendo o aspecto da 
mera legalidade, voltando-se para a 
eficiência, qualidade, economicidade e 
maior transparência do gasto público. 
A implementação de tais auditorias 
terá um importante papel como 
revelador de informações detidas pelo 
agente. Dessa forma, o principal terá 
muito mais condições de modelar 
contratos de acordo com o nível de 
esforço detectado.

Embora a ideia seja intuitiva, a sua 
implementação não é tão simples. É 
preciso uma mudança profunda na 
mentalidade de gestores, políticos 
e burocratas. A administração e o 
controle autorreferido, pouco eficiente 
e sem transparência, dificulta a 
obtenção de melhores resultados, 
ensejando o desperdício de talento, 
energia e dinheiro. Sendo assim, para 
uma auditoria por desempenho, é 
fundamental, em primeiro momento, 
a  modernização  das  técnicas 
orçamentárias e financeiras. No caso 
brasileiro, a legislação ainda não captou 
adequadamente essas inovações, 
embora a Lei de Responsabilidade 
Fiscal tenha estabelecido importantes 
avanços na preparação e análise 
dos orçamentos. No entanto, ainda 
não conseguimos estabelecer um 
adequado benchmark para avaliar o 
impacto das políticas públicas em 
diferentes grupos sociais. Um bom 

caminho seria a utilização do Poverty 
and Social Impact Analisys (PSIA) 
que contribuiria para (Código de Boas 
Práticas-IMF, 2007):

relacionar as reformas políticas •	
e seu impacto na pobreza e em 
determinados grupos sociais;
explicitar o impacto redistributivo •	
de políticas públicas;
reforçar os aspectos positivos das •	
reformas;
i d e n t i f i c a r  f r a g i l i d a d e s  d e •	
gerenciamento e riscos políticos 
implícitos nas reformas.

O IMF chama a atenção que, 
embora não exista um modelo de 
avaliação padrão, essas análises 
deverão considerar os grupos sociais 
afetados; os mecanismos necessários 
para implementação das reformas; 
os mecanismos de transmissão 
(emprego, preços, etc), além de riscos 
críticos que poderiam colocar em 
xeque o sucesso das reformas. Tais 
análises são complexas e, em muitos 
casos, as conclusões são suportadas 
por rigorosos estudos analíticos, 
considerando, por exemplo, análise 
de incidência (incidence analisys) ou 
mesmo modelos de equilíbrio geral 
(computable general equilibrium). 

De qualquer forma, ao avaliar 
os programas governamentais e 
implementar uma abordagem de 
performance, devemos ter em mente 
que não se trata apenas de um 
instrumento de informação externa, 
mas sim, poderoso elemento que 
ajudará o gestor no aperfeiçoamento 
das políticas públicas. Sendo assim, 
para analisar os programas com base 
em desempenho, devemos considerar 
(Wholey, 2005):

Se os resultados da avaliação •	
influenciarão as futuras decisões 
sobre o programa de governo.

Se a avaliação poderá ser feita em •	
tempo hábil, dando agilidade à ação 
do controle.

Quanto tempo e esforço levarão para •	
coletar as informações devidas.

Se o programa é relevante o bastante •	
para merecer uma análise de 

mérito e se o montante de recursos 
envolvidos no programa justificam 
uma análise de performance.

Além disso, temos que considerar 
se o sistema orçamentário deve ser 
apto a absorver essas metodologias. 
O chamado “Performance-Based 
Budget” procura transcender as 
clássicas formatações de orçamento, 
c o m o  o  o r ç a m e n t o - l i n h a  o u 
a abordagem marginalista (zero-
based) e o orçamento-programa, para 
focalizar sua ação nos resultados e nos 
incentivos que levam a uma adequada 
execução orçamentária. 

Em termos de ação do controle 
externo, deverá se preocupar com 
a matriz de risco (risk audit), a 
materialidade e o destinatário da 
informação. Deve estar atenta para os 
mecanismos que convertem imputs 
em outputs e avaliar com precisão 
se o nível de esforço do agente está 
sendo adequadamente convertido em 
resultados. Dessa forma, detectará o 
adequado “estado de natureza” no 
qual a implementação do programa 
governamental se desenvolve. Como 
exemplo, uma ação do Tribunal de 
Contas, em pequena localidade, 
pode detectar a baixa qualificação da 
burocracia local para implementação 
do programa (baixo estado de 
natureza). Nesse caso, sinalizará 
para o principal a necessidade de 
treinamento e capacitação para 
adequada implementação dos 
programas, porque este problema está 
impedindo a execução de adequado 
nível de output.

Ao dar total transparência das 
suas auditorias, ajudará o principal 
a modelar os seus programas, 
estabelecendo melhores mecanismos 
para a efetividade dos seus gastos. 
Percebe-se que a introdução de 
auditorias de desempenho diminuirá 
os custos de transação do sistema, 
facilitando a ação do principal. Vê-se, 
portanto, que ainda está sendo feito 
um enorme esforço conceitual para 
estabelecer adequado benchmark e, 
desde já, vislumbramos o imenso 
esforço que os Tribunais de Contas terão 
para implantar essas metodologias. 
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O b j e c t i v e s :  I m p r o v i n g  t h e 

Como vimos, não se pode 
querer aplicar o direito com 
base em cânones estabe-
lecidos quase duzentos anos 

atrás. O princípio da legalidade é, antes 
de tudo, uma conquista irretorquível, 
um princípio basilar do qual se extraem 
tantos outros, permitindo um controle 
e uma administração pública mais 
racional e profissional. Não por menos, 
esse princípio foi importante “pano de 
fundo” para o estabelecimento de uma 
administração burocrática, nos moldes 
weberianos. Essa administração 
e, como corolário, esse controle 
estão baseados no racionalismo, nas 
rotinas claramente pré-definidas, da 
codificação (existência de manuais) e 
da profissionalização. O controle, com 
certo retardo, seguiu esse caminho e 
se profissionalizou para acompanhar 
o estabelecimento de uma burocracia 
profissional e moderna. 

É bom que se diga que, com o 
advento da Emenda Constitucional 

legislação, que é a solução burocrática 
clássica para resolver problemas. 
Quanto mais legislação e intrincadas 
regras processualísticas, mais se 
abre espaço para comportamentos 
rent seeking e imensos custos de 
transação.

Transitar para um modelo de 
administração eficiente sem um 
correlato avanço do controle seria 
uma vitória de Pirro. Assim, os 
desafios são imensos e os Tribunais 
de Contas, gestados em um ambiente 
conservador, muito custaram a sequer 
perceber que estávamos em um Estado 
burocrático e não patrimonialista. 
Agora, continuam padecendo de 
uma lentidão crônica, tendo enormes 
dificuldades de apreender e aprender 
as regras de uma administração 
gerencial e eficiente. Não há, se 
houver, muito pouca preocupação 
com a eficiência econômica das 
decisões; dos parâmetros gerais 
adotados. 
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n.19 e todo o processo de reforma 
do Estado que foi implementado no 
Governo FHC, uma tendência de 
estabelecimento de uma administração 
gerencial, voltada para o cidadão e 
focada em resultados, e não mais em 
rotinas, passou a ser a tônica. Essa 
nova Administração está calcada em 
parâmetro de eficiência, produtividade, 
responsabilidade, accountability 
e cidadania. Nesse caso, há de se 
inquirir se o aparado de controle está 
apto para compreender, processar as 
mudanças e agir dentro desse novo 
ambiente institucional. 

Assim, nesse novo contexto, o 
estrito legalismo, fruto de herança 
continental, sobretudo ibérica, perde 
força e deve abrir espaço para uma 
análise mais aprofundada, visando 
à eficiência. O controle não pode 
continuar voltado para o passado 
atado a duas amarras: o legalismo e 
a burocracia. Dessa forma, quando 
diante de desafios,  reage com 
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O presente artigo objetiva 
provocar uma reflexão e 
possibilidades de ação 
sobre a transparência que 

temos nas organizações, a partir 

LRF: A Transparência 
como Princípio

 “Todas as ações relativas ao direito de outros 
homens cuja máxima não é suscetível de se 
tornar pública são Injustas.” 1

Emanuel Kant (1724 – 1804)

Alberto Teixeira*
Economista, mestre em Economia Política pela PUC-SP
Doutorando em Ciência da Informação pela UNESP
Professor da Universidade Federal do Ceará 

1. Ver: (KANT, Emanuel. Princípio Fundamental em: Apêndice de ”Á Paz perpétua”. In: BOBBIO, Norberto. O futuro da Democracia. São Paulo: 
Paz e Terra, 2000. P. 42). 

Atores Sociais, tais como, 
empresários, jornalistas, 
gestores e agentes públicos, 
l ideranças sindicais e 

comunitárias, políticos partidários, 
l íderes rel igiosos e  o cidadão 
comum se manifestam de forma 
entusiasmada, em determinados 
momentos, pela adoção da prática da 
transparência nas organizações. 

Diante deste “clamor-cidadão” ao 
defenderem que a transparência é 
fundamental para a prevenção contra 
atos de corrupção, por exemplo, 
pergunta-se: Qual a transparência 

de que o Sr. (a) está falando? As 
respostas são as mais diversas. Idem, 
quando perguntamos sobre o que 
é uma organização transparente? 
Quais as implicações do grau de 
transparência (maior ou menor) para 
o Estado, o Mercado e a Sociedade 
Civil? E, quais os impactos desta 
gradação para a construção de uma 
governança (democrática e ética) 
favorável a um desenvolvimento 
humano com sustentabilidade de 
uma Nação como a brasileira? 

P o r t a n t o ,  é  i m p o r t a n t e 
procurarmos conhecer quais as 

APRESENTAçãO

da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), e os desafios que temos para 
a construção de novos caminhos que 
levem a uma transparência além da 
questão fiscal; que seja um meio capaz 

de alimentar uma boa governança 
(ética e democrática) favorável a 
um desenvolvimento humano e 
sustentável para os diferentes estratos 
da sociedade brasileira.  

1. QUE TRANSPARêNCIA?

características dos discursos sobre 
a(s) transparência(s). Será que a 
transparência desejada é a que 
atende apenas aos interesses dos 
dirigentes da organização ou é a que 
atende aos interesses públicos? Ou é 
a que atende estritamente à legislação 
vigente? Ou é a transparência que está 
relacionada com outros instrumentos 
de gestão capazes de gerar resultados 
eficazes, eficientes e efetivos para 
a sociedade? E, favoráveis a uma 
gove rnança  democrá t i ca  que 
potencializa um desenvolvimento 
humano com sustentabilidade? 

*Economista, mestre em economia política (PUC-SP), Maestría em Sociedade da Informação e do Conhecimento (UOC/Barcelona), doutorando 
em Ciência da Informação (UNESP), instituidor e diretor da Escola de Formação de Governantes (EFG) e, Professor da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). E-mail:aalbertoteixeira@gmail.com
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ser consideradas em um processo 
de reflexão e de ação relativo à 
transparência nas instituições que é 
parte de um sistema sócio-histórico, 
político, econômico e cultural. Não 
podemos deixar de considerar que 
há transparência e transparência, 
que refletem o sistema anteriormente 
citado. O seu significado depende 
da visão de mundo de quem está 
falando e de onde fala. Depende 
de cada ator social ,  da classe 
social a que pertence e do campo 
social em que atua neste sistema 
de reprodução social. Será que 
existem organizações e instituições 
com alto nível de transparência em 
sociedades marcadamente ditatoriais 
e com governos não democráticos? A 
história nos mostra que não. 

Para determinados atores 
soc i a i s ,  a  o rgan ização 
transparente (pública ou 
privada) é aquela que é capaz 

de dar condição de acesso, ao cidadão 
ou ao consumidor, às informações 
sobre como ela trabalha. Ela funciona 
de uma maneira aberta, baseada em 
princípios éticos, e é estruturada de 
modo a dar respostas, a qualquer 
momento, aos cidadãos usuários, 
ou aos consumidores, ou a outros 
interessados sobre suas atividades.

No caso do governo brasileiro, a 
Controladoria Geral da União (CGU)2  

deve o gestor público ter o desejo de 
ser compreendido pelo cidadão ou 
cidadã, ofertando informações úteis e 
valorosas para a sociedade. Não pode 
ser entendida somente como uma 
simples divulgação de dados sem 
preocupação com a aprendizagem e 
com a captação da mensagem ou não 
por parte do receptor. Outros advogam 
que a transparência objetiva permitir 
o aperfeiçoamento do controle social 
e que a mesma é “uma arma simples e 
mais eficiente para evitar arranjos antes 
tolerados sob o véu da desinformação” 
(...). (Speck: 2002, 19).

2. Ver: (BRASIL. Olho Vivo no Dinheiro Público. Brasília: Controladoria Geral da União (CGU), 2004. p. 27). In: www.transparencia.gov.br

2. VISõES SOBRE TRANSPARêNCIA

considera que transparência é saber 
o que está sendo feito em prol da 
comunidade. (...) É o direito público de 
saber em quê são aplicados os recursos 
públicos. É quando sabemos onde, como 
e por que o dinheiro está sendo gasto. 
É quando as coisas são feitas às claras, 
sem mistérios, como devem ser feitas. “A 
administração pública deve ser sempre 
transparente, porque não deve ter o 
que esconder do povo”. Já o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa 
– IBGC (2004: 09) considera que ser 
transparente significa mais do que o 
simples ato de divulgar as informações: 

3. GOVERNO TRANSPARENTE

Instituições como o Instituto 
do Banco Mundial concebem 
que um governo transparente 
é aquele que tem a habilidade 

pública e envolvimento político para 
influenciar nos processos de decisão. 
Que tem envolvimento público 

(governo+sociedade), admite a prática 
da participação em todos os planos e 
assuntos estratégicos de interesse do 
País, do estado, ou do município. É 
aquele que elabora planos, programas 
e projetos e utiliza um sistema de 
monitoramento conforme indicadores 

de desempenho amplamente discutidos 
e negociados com os diferentes atores 
sociais; estabelecendo normas para o 
uso dos diferentes recursos, como o 
financeiro e o patrimonial.

“

”

A Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (LRF) 
se baseia nos 
conceitos de 

planejamento, 
transparência, 

controle e 
responsabilização.
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A transparência em uma 
organização governamental 
pode ser medida através das 
formas como são tomadas 

as decisões, se prevalece um estilo de 
gestão democrática e participativa ou 
um modelo centralizador e autoritário. 
E também, pela eficácia e eficiência dos 
canais de interação entre o governo 
e a sociedade. Leiam-se os canais 
que possibilitem, por exemplo, a 
participação dos cidadãos nos 
processos de planejamento e na gestão, 

O b o m  G o v e r n o  s e 
preocupa em praticar 
o que se denomina de 
Responsabilidade Fiscal 

(LRF) . 4 Is to  implica na forma 
consistente de como são administrados 
o fluxo de caixa, as receitas e as 
despesas, os empréstimos, o grau 
de endividamento, as políticas de 
compras (transparência, processos 
claros), o sistema de arrecadação; a 
forma como é tratado o contribuinte; 

mas do ponto de vista dos resultados 
apresentados (sociais, econômicos, 
ambientais, institucionais) pode ser 
ineficaz, ineficiente e injusto para 
a sociedade, caso tenhamos como 
princípios norteadores a equidade, 
a sustentabilidade e a busca da 
governança ética e democrática 
favorável a um desenvolvimento 
h u m a n o  d e s e j a d o  p o r  u m a 
determinada sociedade.

como protagonistas e praticantes 
da cidadania ativa: questionando, 
sugerindo, monitorando, divulgando, 
mobilizando e agindo na defesa do 
interesse público.

Na prática, um dos exemplos de 
avaliação do grau de transparência é 
o realizado pela Rede Internacional 
Budget Project (IBP), composta de 
ONG do Brasil (IBASE, INESC), 
Argentina, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Equador, México, 
Nicarágua e Peru, que calculam o Índice 

Latino-Americano de Transparência 
Orçamentária. Ele é elaborado a partir 
de uma pesquisa e permite medir 
o grau de transparência no gasto 
público nacional e fazer comparações 
entre países ao longo do tempo. Além 
disso, serve para identificar as áreas 
específicas do orçamento com menos 
transparência e emitir recomendações 
para superar os pontos frágeis; e para 
gerar e partilhar conhecimentos entre os 
países participantes sobre o orçamento 
e a importância da transparência.3 

5. O BOM GOVERNO E A RESPONSABILIDADE FISCAL 

3. Ver:  www.ibase.org.br e www.inesc.org.br
4. Ver a LRF no sitio web: www.stn.fazenda.gov.br .
5. Entes Envolvidos (Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público nos níveis: Federal, Estadual e Municipal).

4. MEDINDO A TRANSPARêNCIA

a maneira como é feita a divulgação 
dos relatórios contábeis; e como é 
observada e atendida a legislação 
pertinente; mas isto não é tudo. Além 
dos aspectos legais, dos princípios da 
eficácia e da eficiência; a publicidade 
dos atos públicos, o respeito aos valores 
da res pública, e os valores éticos não 
podem deixar de ser considerados. 
Portanto, é fundamental estarmos 
conscientes de que podemos ter, nesta 
perspectiva legal, um “bom governo”, 

 6. A LRF E A TRANSPARêNCIA IDEALIzADA

Le m b r a n d o  a o  l e i t o r,  a 
L e i  C o m p l e m e n t a r  n º 
101, de 4.5.2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

(LRF) se baseia nos conceitos de 
planejamento, transparência, controle 
e responsabilização. Prega a regulação 
das contas públicas e estabelecimento 
de metas, limites e condições para a 
gestão pública em relação às receitas 
e às despesas, arrecadação x gastos 
públicos.5

A LRF propaga que a transparência 
das contas públicas deve ser ampla 
e diversificada. Os relatórios devem 
ser divulgados através dos meios 
de comunicação, inclusive através 

da Internet, para que todo cidadão 
e cidadã tenham a oportunidade de 
acompanhar o modo como os recursos 
públicos estão sendo aplicados.

O artigo 48 desta Lei diz que 
são instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso ao público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias (LDO); as prestações 
de contas e respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) e o Relatório 
de Gestão Fiscal (RGF); e as versões 
simplificadas desses documentos. No 
parágrafo único desse artigo, prega 

que a “Transparência será assegurada 
também mediante incentivo à 
participação popular e realização 
de audiências públicas, durante 
os processos de elaboração e de 
discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos”. Além 
disso, quadrimestralmente, o Poder 
Executivo deve demonstrar e avaliar 
o cumprimento de metas fiscais 
em audiência pública nas casas 
legislativas estaduais e municipais 
(LRF: art. 9º. parágrafo 4º.), ocasião 
em que os segmentos sociais terão 
oportunidade de ajudar na fiscalização 
dos recursos públicos, cobrar e avaliar 
os governantes. 
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2009 – a Lei de Transparência Fiscal

Foi editada em 27 de maio de 2009 
e modifica a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de 4 de maio de 2000. Os 
artigos 48 e 73 da LRF sofrem adições 
objetivando facilitar os controles 
institucionais: o social, o interno 

Há quem fale com entusiasmo 
de uma nova ordem de ação-
cidadã e de democratização 
das instituições públicas 

a partir da Constituição de 1988, e 
complementado com a introdução 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
no ordenamento jurídico brasileiro, 
que levou a grandes avanços na 
Administração Pública, especificamente 
na gestão fiscal. Sistemas de controle dos 
órgãos de controle foram aperfeiçoados, 
páginas na Internet específicas sobre 
transparência foram criadas, facilitando 
o acompanhamento das fases de 
tramitação de processos, os julgamentos 
e apreciações de contas, a divulgação 
da legislação e de relatórios técnicos. 
Mecanismos de interação entre as 
instituições públicas e os cidadãos 
e cidadãs foram implementados. 
Cursos, seminários, oficinas sobre a 
temática foram oferecidos e publicações 
distribuídas a milhares de pessoas em 
todo o país, através dos Tribunais de 
Contas, Controladorias, Universidades, 
outros órgãos governamentais e 
não governamentais. O processo 
de planejamento e orçamento foi 
aperfeiçoado e implantada uma 
estrutura harmônica e coerente entre 
programas e ações. E incorporado à 
oportunidade dos cidadãos e cidadãs, 
através das suas participações nas 
audiências públicas, validarem ou 
não a geração e alocação dos recursos 
públicos apresentadas pelos executivos 
aos parlamentos. Avanços estes que 
merecem constante monitoramento, 
objetivando o aperfeiçoamento e 

mudar as prioridades financeiras, que 
orientam sua elaboração e aplicação, 
pelas prioridades de atendimento aos 
direitos dos cidadãos e cidadãs. Para 
isso não é preciso retroagir à árdua 
conquista do “equilíbrio” das finanças, 
mas colocar no mesmo patamar de 
compromisso e prioridade as metas 
sociais, e que para isto a receita é uma 
só, sair da armadilha dos juros altos”. 
(GRAÇA, Eliana M.: 2010). Portanto, 
defende a necessidade de se caminhar 
desde a Lei de Responsabilidade 
Fiscal para se conquistar a aprovação 
e  a  implementação da Lei  de 
Responsabilidade Social (LRS).

Diante destes posicionamentos, 
a certeza é de que avançamos, 
mas muitos desafios ainda devem 
ser enfrentados para a busca da 
transparência desejada, o que passa 
pelo fortalecimento e expansão da 
cultura da transparência em nosso 
país, tanto nas organizações públicas 
como nas não governamentais. 
Principalmente na perspectiva de se 
ter uma transparência qualificada 
que extrapole o campo estrito da 
gestão fiscal, e que se some a outros 
instrumentos tecnológicos,  de 
gestão, de educação política-cidadã 
e de planejamento participativo, 
objetivando a construção de uma 
governança ética e democrática 
favorável a outro desenvolvimento. 
Um desenvolvimento includente e 
gerador de oportunidades, em que 
o equilíbrio fiscal e o crescimento 
econômico sejam meios, e não um fim 
em si mesmo.

e o externo, a cargo dos Tribunais 
de Contas. Estas complementações 
asseguram que “qualquer cidadão 
ou instituição é parte legítima para 
denunciar afronta aos comandos 
de responsabilidade fiscal”. E “os 
novos incisos do art. 48 querem que 
a sociedade, por meio eletrônico 
(Internet), possa conhecer, em tempo 
real, o nível e a espécie da receita 

arrecadada, como também qual a 
utilidade que está sendo adquirida 
pela entidade pública (bem ou serviço), 
detalhada essa informação em cifra 
monetária, nome do fornecedor, 
número do processo administrativo 
e, se for o caso, o tipo de licitação 
realizada (Convite, Pregão, Tomada 
de Preços, Concorrência). (Toledo 
Júnior: 2010).

7. DEz ANOS DE LRF E A TRANSPARêNCIA

a maximização dos resultados em 
prol do bem comum da sociedade 
brasileira.

Entretanto, há os que consideram 
que não há nada a comemorar nestes 
dez anos de LRF, e sim, muito que 
questionar. Há críticos que dizem 
que tem defensores da LRF que são 
incapazes de ver o preço que se paga 
“pelo pretenso controle da gastança 
que a LRF proporcionou nestes dez 
anos”. Aproveitam para citar a pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), em 2004, que 
apontava o dilema vivenciado pelos 
municípios brasileiros: “o sucesso 
fiscal acarretando sacrifícios na área 
social”. E lembram uma afirmação 
do presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, sobre o tema: “o problema 
é que no Brasil se disseminou uma 
cultura de que só interessa o fiscal 
e que se dane o social”. Defendia o 
presidente a necessidade de “mudar 
a LRF tanto para ampliar os controles 
fiscais quanto para harmonizar a 
responsabilidade da área fiscal com a 
responsabilidade social”.Compatível 
com este entendimento “o Fórum 
Brasil de Orçamento (FBO) apresentou 
ao Parlamento um projeto de lei que 
altera a LRF para incluir nas suas 
metas fiscais, metas sociais, no mesmo 
nível de prioridade. Os governantes 
teriam que cumprir tanto umas quanto 
outras, sob pena de punição”. Sugere 
a articulista que os governantes, em 
vez de tecer loas ao sucesso da LRF, 
deveriam refletir sobre a que serve o 
orçamento público. “Está na hora de 
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Como vimos anteriormente, 
não é por falta de leis que 
não existe a transparência 
desejada na gestão pública 

brasileira, ou seja, na perspectiva de uma 
boa governança – ética e democrática 
– favorável a um desenvolvimento 
humano e sustentável para todos os 
brasileiros e brasileiras. Lembra José 
Carlos Vaz (2000) – professor da USP 
e ex-diretor do Instituto Polis, de São 
Paulo6, que a falta de transparência 
das gestões não pode ser somente 
atribuída ao arcabouço institucional 
nacional, especialmente às disposições 
legais sobre a contabilidade pública e 
as licitações. Acrescenta o autor que 
não se pode deixar que toda a culpa 
caia sobre os ombros da “cultura 
política” ou à má-fé dos governantes.” 
Defende que há muitos espaços para 
a atuação dos gestores públicos para 
a implantação de uma cultura de 
transparência nas instituições.

E n t r e t a n t o ,  n ã o  p o d e m o s 

desconsiderar estas variáveis : 
legislação, falta de vontade política, 
cultura organizacional, despolitização/
analfabetismo político e frágil capital 
social e pressão dos atores locais. Nem, 
tampouco, a cultura de clientela e 
autoritária que prevalecem em nossa 
sociedade e que se reflete em diferentes 
modelos de gestão praticados por 
instituições governamentais e não 
governamentais, por entendermos que 
Estado, Sociedade e Mercado são vasos 
comunicantes que formam o sistema 
de reprodução social.

Concordamos com o Presidente 
Lula da Silva quando ele diz, na 
abertura do IV Fórum de Combate 
à Corrupção (7.6.2005),  que a 
Transparência à Gestão Pública é 
um dos maiores desafios que as 
democrac ias  contemporâneas 
enfrentam hoje. Defende o Presidente 
que “para dar plena transparência à 
gestão do Estado na definição e na 
fiscalização dos investimentos e dos 

gastos públicos” são necessárias a 
“ação articulada e equilibrada dos 
Poderes da República e uma maior 
participação da sociedade civil no 
trato da coisa pública.” 7

Entendemos que a ação proposta 
entre Estado e Sociedade Civil 
(inclusive Iniciativa Privada) só será 
efetivada se tivermos, entre outros 
elementos, um conjunto de informações 
públicas de qualidade, com conteúdos 
de fácil acessibilidade e entendimento, 
e que seja disponibilizada de forma 
continua. 

O canal de comunicação entre 
o Estado e a Sociedade precisa ser 
permanente para que sejam fortalecidas 
as relações de confiança entre os 
produtores e receptores de informação 
e a cultura de transparência na 
gestão e do processo político onde 
deve prevalecer o interesse público 
sobre o privado. Entretanto, isto não 
ocorrerá sem cobrança e pressão da 
sociedade.

6. Ver: VAZ, José Carlos. Como incorporar a Transparência em um modelo de gestão municipal? [on line] www.polis.org.br
7. Discurso na abertura do IV Fórum Global de Combate à Corrupção, Brasília, 7.6. 2005. In: www.cgu.gov.br
8. Ver: VAZ  (2000) e TEIXEIRA (2004)
9. Ver: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)/ Lei Complementar No. 101, publicada em 4.5.2000. www.stn.fazenda.gov.br .

8. DESAFIOS DA TRANSPARêNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO

 9. TRANSPARêNCIA ALÉM DA LRF 

Pensando a transparência além 
da Gestão Fiscal passamos 
a indicar algumas ações 
que podem contribuir para 

que tenhamos organizações mais 
transparentes e que contribuam para 
a construção de uma governança ética 
e democrática favorável a um outro 
desenvolvimento, que seja, includente, 
gerador de oportunidades, equitativo e 
sustentável 8:
1. Realizar reuniões abertas com 

a participação de um público 
interessado; 

2. Utilizar formas de consultas 
ao público antes da tomada de 
decisões;

3. Respeitar as opiniões e as decisões 
tomadas pela população; 

4. Dividir funções entre quem 
decide, quem implementa e quem 

fiscaliza; 
5. Elaborar regulamentos, códigos 

de ética e de comportamento e 
dar publicidade para políticos, 
funcionários públicos, entidades 
públicas e da iniciativa privada, 
entidades da sociedade civil e o 
público em geral;

 6. Utilizar as Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), 
como a Internet, para possibilitar 
o aumentar da eficácia e da 
eficiência das ações objetivando a 
transparência da gestão pública ou 
privada. As TIC podem ser usadas na 
divulgação das ações desenvolvidas 
pelos diferentes órgãos públicos, 
inclusive para a prestação de 
contas dos gastos e investimentos 
realizados9; para dar uma maior 
velocidade à tomada de decisão; na 

implantação de uma Intranet, que 
possibilita a informação integrada 
e disponível em toda a rede; na 
oferta de serviços on-line, como a 
marcação de consultas, emissão 
de certificados, recebimento de 
tributos, realização de matrículas 
escolares, entre outros; realizar 
leilões e licitações eletrônicas, na 
compra e no fornecimento de outros 
serviços; 

7. Produzir, armazenar e disseminar 
a Informação tendo como foco o 
cliente, o usuário. A informação 
deve ser adequada, bem organizada e 
democratizada de forma permanente 
e em linguagem e em meio adequados. 
Deste modo ela gera comunicação e 
possibilita a interação, variáveis 
essenciais para a transparência e o 
exercício da cidadania ativa; 
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Como diz o economista João 
Sucupira, do IBASE, “buscar a 
transparência dos orçamentos10 não 
é um fim em si mesmo, mas um meio 
para termos uma sociedade mais 
justa. Quanto mais transparência, 
quanto mais veracidade nas 
informações sobre os orçamentos 
públicos, mais democracia e justiça 

social teremos. E, quanto maior 
for a participação da sociedade 
e dos legislativos, quanto maior 
for o grau de apropriação das 
informações, mais justas serão as 
políticas públicas”.
Por fim, para que estas propostas 

sejam pautadas na agenda do dirigente, 
na agenda do tomador de decisão, 
é fundamental a pressão social. 

10. Ver: FUNDAÇÃO KONRAD ADNAUER. Participação Popular no Orçamento Público. Fortaleza (CE): Fundação Konrad Adenauer e Cearah 
Periferia, s.d..

Como sabemos, poder não se dá. 
Poder se conquista. Caso contrário, 
continuaremos a ter, em muitos 
casos, uma transparência só para 
atender aos aspectos legais e não uma 
transparência que seja qualificada e 
básica para uma boa governança (ética e 
democrática), sustentáculo de um outro 
desenvolvimento para todos e todas que 
fazem parte da Nação chamada Brasil.

SUGESTãO DE LEITURA E FONTE DE PESQUISA

BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 
Senado Federal, 2007.

 _____.  Lei Complementar nº 101, de 05 
de maio de 2000. (Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF).www.tesouro.fazenda.gov.
br/hp/downloads/EntendendoLRF.pdf

BRASIL Gestão de Recursos Federais. 
Manual para os Agentes Municipais. 
Brasília: Controladoria-Geral da União e 
Secretaria Federal de Controle Interno, 
2005.

BRASIL. Olho vivo no dinheiro 
Público. Brasília: Controladoria-Geral 
da União (CGU), 2004. [on line] www.
portaldatransparencia.gov.br

B RA S I L  e  T RA N S PA R Ê N C I A 
BRASIL. Metodologia de Mapeamento 
de Riscos de Corrupção. Brasília/São 
Paulo: Controladoria-Geral da União, 
Transparência Brasil (TIBrasil), [s.d]. 
Disponível em: www.transparencia.
org.br 

BUGARIN, Maurício S., VIEIRA, 
Laércio M. (org.) Controle dos Gastos 
Públicos no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação 
Konrad Adenauer, 2003.

FUNDAÇÃO KONRAD ADNAUER. 

Participação Popular no Orçamento 
Público. Fortaleza (CE): Fundação Konrad 
Adenauer e Cearah Periferia, s.d..

GRAÇA, Eliana M.. LRF: Uma década 
de prioridades ao financeiro. Brasília: 
INESC, 3.5.2010. Disponível em: http://
blog.inesc.org.br/2010/05/04/lrf-uma-
decada-de-prioridade-ao-financeiro/ . 
Acesso em: 20.8.2010.

TOLEDO JR., Flavio Corrêa de. A 
transparência fiscal e os Tribunais de 
Contas. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, 
n. 2546, 21 jun. 2010. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=15060. Acesso em: 10.8.2010.

INST ITUTO BRASILE IRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA  (IBGC). 
Código das melhores práticas de 
governança corporativa. São Paulo: 2004. 
Disponível em: http://www.ibgc.org.br/. 
Acesso em: 7/8/2010.  

K A N T,  E m a n u e l .  P r i n c í p i o 
Fundamental em Apêndice de ”Á Paz 
perpétua”. In: BOBBIO, Norberto. O futuro 
da Democracia. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. P. 42). 

MACEDO, Miguel e PRAZERES, Maria 
Alice B. (org.). Democracia, transparência 

e Desenvolvimento Sustentável. Fortaleza 
(CE): Fundação Konrad Adenauer, 2007.

MACEDO, Miguel e PRAZERES, Maria 
Alice B. (org.). O poder, o controle social 
e o orçamento público. Fortaleza (CE): 
Fundação Konrad Adenauer, 2004.

MENDES, Marcos (org.). Gasto Público 
Eficiente. Propostas para o desenvolvimento 
do Brasil. São Paulo: Instituto Braudel e 
Topbook, 2006.

SPECK, Bruno W. (org.). Caminhos da 
Transparência. Campinas (SP): Editora 
Unicamp, 2002.

TEIXEIRA, Alberto. Internet na 
transparência da gestão pública municipal. 
Fortaleza (CE): Fundação Konrad Adenauer, 
2004.

TEIXEIRA, Alberto. Guia da Cidadania 
para a Transparência e Prevenção contra 
a Corrupção. Fortaleza (CE): Fundação 
Konrad Adenauer, 2006. 

TEIXEIRA, Alberto. Informação, Ação-
cidadã e Transparência: Fortalecendo a 
democracia. Fortaleza (CE): Fundação 
Konrad Adenauer, 2007. 

VAZ, José Carlos. Como incorporar a 
Transparência em um modelo de gestão 
municipal? [on line] www.polis.org.br

WEBGRAFIA

Câmara dos Deputados Transparência: 
www2.camara.gov.br/transparência

C o n t r o l a d o r i a - G e r a l  d a 
União (CGU):  www.cgu.gov.br  e  
www.portaldatransparencia.gov.br

Contas Abertas: http://contasabertas.
uol.com.br/asp/

Governo Federal (Brasil) – Rede 
Governo: www.redegoverno.gov.br

Secretaria do Tesouro Nacional (STN): 
www.stn.fazenda.gov.br

Siga Brasil – Senado abre Orçamento 
da União: www.senado.gov.br/siga

Transparência Internacional: www.

transparency.org
Tr a n s p a r ê n c i a  B r a s i l :  w w w.

transparencia.org.br
Tribunal de Contas da União: www.

tcu.gov.br



47 Revista TCMRJ     n. 44 - maio 2010

30 anos
E

S
P

E
C

IA
L



48 setembro 2010 - n. 45   Revista TCMRJ   

TCMRJ 30 anos: 
história em mosaico

De repente...30. E, de súbito, nos 
percebemos contando histórias, relatando 
nossas conquistas, afirmando ideias próprias, 
nos sentindo mais autônomos, sabendo onde 
queremos chegar. Jovens ainda, mas já com 
experiências acumuladas. Em 30 anos de vida, 
o Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro testemunhou fatos e acontecimentos 
decisivos na administração pública do país. Em 
todos esses momentos, provou capacidade para 
superar as turbulências e demonstrou agilidade 
para acompanhar as consequentes mudanças 
de rota. Sempre atento ao seu objetivo maior: 
o correto uso do dinheiro público, conforme 
todos os princípios demandados pela sociedade 
a quem serve.

A seguir, as entrevistas com os sete atuais 
Conselheiros evidenciam distintas trajetórias, 
mas que reunidas formam um mosaico da 
história do TCMRJ. Histórias de vida que se 
entrelaçam com a história da cidade e que, por 
sua vez, deságuam aqui. Confira:

Orla de Ipanema
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“Nasci no Rio em 
2 4  d e  o u t u b r o 
de 1944 e passei 
minha infância em 

Copacabana e Ipanema. No primeiro 
bairro, estudei no Colégio Brasileiro 
de Almeida até o clássico, hoje 
chamado de ensino médio, o qual 
concluí no Colégio Mallet Soares, 
em Copacabana. Depois fui aprovado 
– aliás, bem aprovado – para a 
Faculdade de Direito da Universidade 
do Estado da Guanabara. Antes 
de me formar, iniciei trabalho no 
escritório de advocacia de um tio 
meu, Miguel Lins. Tenho saudosas 
memórias daquele tempo. O Direito 
sempre foi minha primeira opção. 
Nunca me posicionei em termos de 
escolher uma profissão que não fosse 
a jurídica. Advoguei por 15 anos 
antes de ingressar no Tribunal de 
Contas. Eu gostava muito da profissão 
e penso que poderia ter-me tornado 
um advogado bem sucedido se nela 
tivesse continuado. Grande parte da 
minha influência profissional veio 
através do meu avô, de quem herdei 
o nome. Ele foi  advogado destacado 
em Belo Horizonte, Minas Gerais 
e era filho do antigo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Edmundo Lins. Na verdade, tanto 
por parte paterna, quanto materna, 
a maioria de meus ascendentes era 
ligado à advocacia e à política. O 
pai de minha mãe, Raul Soares, foi 
Ministro da Marinha. Se não me 
engano, foi o primeiro civil a ocupar 
este cargo. Meus avós, de ambos os 
lados, eram de Minas Gerais.

Desvio de rota

O convite para o Tribunal foi, para 
mim, completamente imprevisto. 
Não o esperava de jeito nenhum, 

embora eu tivesse ideia de que havia 
uma articulação, não imaginava 
que eu fosse ser escolhido pelo 
governador Chagas Freitas, que era 
um dos clientes do escritório onde eu 
trabalhava, para tão relevante cargo. 
Costumo dizer que meu colégio 
eleitoral, o grupo que me conduziu 
até aqui, foi constituído unicamente 
por duas pessoas: o Dr. Miguel Lins e 
o governador Chagas Freitas. Naquela 
época eu era a pessoa que recebia e 
habitualmente conversava com o Dr. 
Chagas Freitas no escritório, tratando 
de seus interesses patrimoniais. 
Acredito que, talvez, isso possa ter 
contribuído para ele me indicar. 
Eu não tinha nenhuma tradição na 
política do Rio de Janeiro, tanto 
que, quando da minha indicação, 
um político do qual não lembro o 
nome disse: “quem é este Jair que eu 
nunca ouvi falar?” E da minha parte, 
eu também não sabia bem o que era o 
Tribunal de Contas. Tive que ler tudo 
o que encontrei sobre o assunto e fui, 
aos poucos, formando impressões 
próprias sobre o cargo. Fui o relator 
das Contas do Prefeito de 1983, 
quando nossa estrutura era muito 
pequena. Em seguida, fui relator das 
contas complicadas de 1988, o ano 
da falência do Município. Depois, 
relatei as contas de 1996 e de 2004. 

TCMRJ: autonomia 
de uma cidade

A instalação do nosso Tribunal 
foi consequência direta de um fato 
político incontrastável, posto que 
lamentável: a fusão dos extintos 
Estados da Guanabara e do Rio de 
Janeiro. Tornou-se, então, necessária 
a edição das normas instrumentais, 
de cunho constitucional, do novo 
Município do Rio de Janeiro, ente 

Conselheiro Jair Lins Netto

A instalação do 
nosso Tribunal 

foi consequência 
direta de um fato

político 
incontrastável, 

posto que 
lamentável: a 

fusão dos extintos
Estados da 

Guanabara e do 
Rio de Janeiro.

“

”
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dotado de indispensável autonomia 
política, financeira e administrativa. 
Quando instalado o TCMRJ, a 
cidade do Rio de Janeiro escaparia 
inevitavelmente à jurisdição da Corte 
de Contas estadual. Foi necessário 
libertar previamente o município 
do Rio de Janeiro do ônus de ser a 
capital federal do Brasil para que 
o Tribunal de Contas municipal 
pudesse se inserir no quadro das 
instituições públicas permanentes, 
tendo se credenciado à estima da 
população contribuinte, convicta 
ao mesmo tempo, que seria preciso 
batalhar diariamente pela autonomia, 
na linha dos saudosos Pedro Ernesto, 
Carlos Lacerda, Negrão de Lima, 
Chagas Freitas e Marcos Tamoio, só 
para lembrar os falecidos, para que 
a cidade pudesse ser, de fato, o que 
representa para o resto do Brasil.

Progressos em 30 anos

De lá para cá, ao longo desses 30 
anos, muita coisa melhorou. Daquela 
fase inicial, quando contávamos com 
um pessoal mínimo, até agora, com 
a participação dos funcionários em 
congressos externos, escrevendo 
artigos técnicos para revistas 
especializadas e a criação do recente 
plano estratégico do Tribunal, 
vejo um grande progresso. Agora, 
devidamente aparelhado, em termos 
de recursos humanos e materiais, a fim 
de exercer na plenitude as relevantes 
tarefas de auxílio e colaboração à 
Câmara Municipal para o exercício 
do indispensável controle externo 
sobre as atividades da administração 
pública. Particularmente continuo 
a esperar, talvez por ingenuidade, 
que a passagem do tempo venha 
a  d iminui r  a  in f luênc ia  de 
considerações meramente políticas 
em nossas decisões que, afinal, 
devem sempre revestir-se de caráter 
técnico-contábil. A política partidária 
deve ser feita por políticos nas casas 

legislativas competentes ou nos 
palácios de governo, nunca nas 
discussões plenárias de um órgão 
tecnicamente isento, equidistante 
das facções que se dedicam à busca 
do poder, presumivelmente para 
promover o bem geral da população 
contribuinte.

Marcos históricos

A primeira referência que 
me vem à cabeça quando penso 
em marcos relevantes do TCMRJ 
nesses anos todos é a construção 
do Sambódromo,  a  pr imeira 
grande obra que acompanhamos 
e fiscalizamos. Lembro que foi 
uma situação complicada, pois na 
época questionava-se a explicação 
de vultosos recursos públicos num 
projeto carnavalesco. Hoje em dia 
é inquestionável a importância 
do Sambódromo. A Constituição 
de 1988 também foi um marco 
importantíssimo porque colocou o 
Tribunal num patamar maior. Antes 
dela, vivíamos ouvindo que o órgão 
seria extinto. Então, a partir de 1985 
o Conselheiro Luiz Alberto Bahia 
e eu fizemos um trabalho junto ao 
Congresso Nacional, em Brasília, e 
à Assembleia Legislativa, no Estado, 

para que a Constituinte assegurasse 
sua existência. A Constituição de 
1988, então, atribuiu aos Tribunais de 
Contas uma seção destacada, a qual 
indica claramente que a titularidade 
do exercício do controle externo cabe 
à instituição parlamentar (Congresso 
Nacional, Assembleias Legislativas 
Estaduais ou Câmaras Municipais). 
Em relação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, outro marco na nossa história 
institucional, confesso que dela 
não sou admirador. Fui convocado 
diversas vezes para escrever sobre a 
LRF, mas nunca consegui levar a cabo 
tal tarefa. É certo que a modelagem 
da lei acabou dando algum resultado, 
mas a verdade é que ela foi imposta 
pelos organismos financiadores 
internacionais. O fato de o Brasil 
aceitar passivamente a interferência 
estrangeira em sua legislação sempre 
me causou justificada revolta. Embora 
a legislação tenha seus méritos (meus 
colegas vivem escrevendo artigos 
falando que é fantástica) minha 
opinião é que ela não passa de 
mais um instrumento de controle 
meramente burocrático. Não consigo 
com ela me identificar, de forma que 
não consigo escrever nada sobre 
a famosa Lei de Responsabilidade 
Fiscal “.

Jardim Burle Marx em Guaratiba
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Privilégio de trabalhar 
em prol da cidade

Quando comecei a trabalhar eu 
não tinha nenhum plano de entrar 
para o serviço público.  Depois da 
Faculdade de Direito, que eu fiz na 
PUC, fui trabalhar para um grupo 
empresarial de um amigo meu.  
Depois de um tempo saí, querendo 
rever minha vida. Foi então que 
surgiu o convite para ir para a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia. 
Fui convidado por Júlio Coutinho, 
que assumiu o cargo de secretário, 
para ser seu chefe de gabinete.  
Encontrei um grupo fantástico, 
uma secretaria pequena, ainda em 
processo de consolidação, mas com 
projetos interessantes.  Tinha um 
lado voltado para o desenvolvimento 
industrial da cidade.  Lembrem-se 
de que estou falando do falecido e 
grande Estado da Guanabara. Tinha 
dinheiro: o ICMS todo ficava aqui. 
Era um Estado que vivia no azul, 
situação que herdara do grande 
governador Carlos Lacerda.  Tive na 
vida a oportunidade de encontrar 
grandes opositores de Carlos Lacerda 
que, depois de 40, 50 anos, fizeram 
o favor de reconhecer que ele tinha 
sido um ótimo administrador. Ele 
criou uma estrutura de administração 
invejável.  Conseguimos um terreno 
em Jacarepaguá e um projeto do 
arquiteto Lúcio Costa para fazermos 
um museu de ciência e tecnologia, 
que seria o primeiro da América 
do Sul. Conseguimos verba de uma 
associação internacional de museus, 
contratamos gente especializada para 
fazer o projeto museológico... tudo 
isto foi jogado no lixo com a fusão.  
O novo governo, do governador 
Faria Lima, não só extinguiu a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

“Sou f i lho  de  pa i s 
cariocas, nascidos 
aqui, mas meus avós 
nasceram em São 

Paulo, Santa Catarina e Bahia, na 
cidade de São Fidélis. Tenho um 
lado catarinense, paulista e baiano.  
Ou seja, a capital federal era isto, 
as pessoas vinham para trabalhar, 
morar e estudar aqui.  Meus avós 
fizeram isso.  E, segundo consta, 
tenho também sangue índio, através 
do ramo baiano. Minha vida foi toda 
no bairro de Botafogo.  Estudei no 
Colégio Padre Antônio Vieira.  Mas, 
o que importa dizer é o seguinte: eu 
sempre me identifiquei, inteiramente, 
com minha cidade.  Casei aqui, meus 
filhos nasceram aqui.  Tive um curto 
namoro com São Paulo, quis ir para 
lá para trabalhar.  Gosto muito de 
São Paulo, não tenho nada a ver 
com nenhum bairrismo, considero 
aquela cidade fascinante. Desse meu 
lado catarinense, tenho um bisavô 
materno, que foi governador de 
Santa Catarina - Lauro Müller, nome 
de uma rua perto do Shopping Rio 
Sul. Nasceu em Itajaí, descendente 
de alemães. A aventura da minha 
adolescência foi ir ao centenário de 
seu nascimento, para a inauguração 
de um busto seu, lá em Itajaí, que 
é uma cidade muito bonitinha, 
um porto. Lauro Müller foi muito 
importante para o Rio, quando foi 
Ministro de Viação e Obras Públicas 
do Presidente Rodrigues Alves, 
quando o prefeito da cidade era o 
Pereira Passos.  Muito bem, o Lauro 
Severiano Müller morreu no Rio.  
Fez toda uma carreira ligada a Santa 
Catarina: vereador, governador, 
ministro, mas se estabeleceu no Rio.  
Isto era comum de acontecer.  O Rio, 
infelizmente, perdeu esta condição 
de ser.  

Conselheiro Fernando Bueno Guimarães

“

”

Melhor mostrar os 
limites e orientar 
para o caminho 

reto do que
precisar punir 

depois que a coisa 
está feita. Então, 

trabalhar de forma
discreta, mas 

sem deixar de ser 
atuante, firme.
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como outros órgãos vinculados à 
Secretaria de Planejamento. Quebrou 
um processo que tinha se iniciado 
no governo Negrão de Lima e que 
vinha alcançando uma série de 
resultados.  Havia feira de ciências, 
várias atividades...  No Brasil é 
assim: de vez em quando, chega 
alguém que inventa a roda e não 
olha para trás.  Quando assumimos 
a secretaria, o Júlio Coutinho, que 
foi um sujeito extraordinário neste 
aspecto e em muitos, disse:  “não 
vamos tirar ninguém, vamos ver o 
que eles estão fazendo”.  Havia um 
sentimento de valorizar o que estava 
sendo feito, de dar continuidade.  
Todo mundo que quis ficar, que tinha 
trabalho para fazer, ficou.  E depois 
vieram comigo para o Tribunal e me 
acompanham há 40 anos. Um deles 
foi Carlos Alberto de Carvalho, a 
quem conheci lá.  Foi meu amigo, 
trabalhamos juntos a vida inteira. 
Quando participei deste grupo na 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
eu tinha uns 25 anos, já era casado e 
com um filho nascendo.  A sensação, 
apesar da falta de dinheiro -ganhava-
se pouco na época – era de um alívio 
muito grande em relação ao que vinha 
fazendo.  Havia saído de uma empresa 
privada e agora estava fazendo uma 
coisa para minha cidade, uma coisa 
gostosa.  Um privilégio! Nunca 
me arrependi de ter ingressado 
para o serviço público. Desde o 
primeiro momento, sempre encontrei 
gente muito boa, qualificada, séria, 
honesta e conhecedora do que estava 
fazendo.  

Nos bastidores de Brasília

Depois desta experiência, fui 
para Brasília, a convite de um 
amigo, Carlos Alberto Direito, 
falecido recentemente, Ministro do 
Supremo Tribunal, que eu conhecia 
desde a época da PUC. Ambos 
fazíamos parte, como estudantes, do 

Movimento Solidarista Universitário, 
uma proposta ligada à democracia 
cristã.  Era uma proposta que seria 
uma alternativa entre a direita e a 
esquerda.  Estávamos no governo 
Geisel e Carlos Alberto havia sido 
chamado para ser chefe de gabinete 
do Ney Braga, que era Ministro 
da Educação e Cultura. Um amigo 
dele queria levar para Brasília um 
grupo do Rio para trabalhar com 
ele diretamente porque ele seria o 
próximo Presidente.  Era um militar 
com muito trânsito na área cultural.  
Tinha sido vereador, deputado, 
governador do Paraná, senador, era 
um homem de palanque, de praça 
pública e era, também, general da 
reserva. Quem substituiu Geisel, 
afinal, foi João Figueiredo, mas a ida 
para Brasília, para mim, em termos 
pessoais, foi estratégica - situações 
pessoais me levaram a querer sair do 
Rio - e tinha esse “molho” de fazer 
uma coisa diferente para o futuro, 
não em termos de carreira pessoal, 
mas no sentido de participar de 
um projeto maior. Cheguei lá por 
volta de 1975 para trabalhar em 
uma assessoria especial, mas acabei 

como assessor de imprensa. Quando 
comecei, os repórteres não tinham 
licença para circular no prédio do 
MEC e só tinham contato com o 
assessor de imprensa. De vez em 
quando um entrevistava o Ministro, 
mas, de uma maneira geral, a eles 
eram dadas respostas prontas.  Então, 
propus logo acabar com isso e deixar 
que qualquer repórter credenciado 
no ministério pudesse circular 
pelo prédio todo e perguntar o que 
quisesse para quem quisesse.  Ficou 
liberado. Já naquela época tinha 
muita coisa mudando.  Havia já 
um sopro.  Não se esqueçam que o 
Governo Geisel enfrentou a linha 
dura.  Foi um Presidente muito sério, 
trabalhava muito.  

Funarte e a volta ao Rio

Então foi regulamentado o C do 
MEC, considerado o patinho feio 
do Ministério. Quem chefiava era 
Manuel Diegues Jr. E dali nasceu um 
pequeno grupo do qual participou 
a filha do Geisel, Amália Lucy.  
Foi quando se criou a Funarte e se 
renovou, radicalmente, a estrutura 

Bondinho do Pão de Açúcar
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de apoio do poder público na esfera 
federal.  Participei da criação dela, 
trabalhei desde o primeiro momento, 
como diretor de planejamento. A 
Funarte foi, no mínimo, o embrião 
do Ministério da Cultura.  Acho que 
o primeiro ministro da cultura foi 
Eduardo Portela, depois veio o Aluísio 
Magalhães, que esvaziou a Funarte.  
Era uma fundação, com recursos 
canalizados diretamente para ela.  
A ela vinculamos órgãos como  o 
Serviço Nacional de Teatro, com  
Orlando Miranda; a Embrafilme, com  
Roberto Faria; o Instituto de Música, 
com  Marlos Nobre...  Foi um período 
muito interessante. Implementamos 
também um negócio interessante para 
apoiar atividades culturais no meio 
universitário, muito arriscado para 
a época, que envolvia desde equipar 
um cineclube, até criar cursos de 
animadores culturais, educação 
através da arte, uma porção de 
atividades nas universidades - o que 
propiciava uma abertura.  É claro que 
havia uma tensão entre as reitorias 
e a Funarte, mas trafegávamos com 
facilidade e conseguimos ajudar 
muita gente.  Promovemos concursos 

literários, como também um concurso 
de monografias, através do qual 
Sérgio Cabral foi premiado, com 
um livro sobre escolas de samba. 
A Funarte foi meu passaporte para 
voltar ao Rio. Foi uma grande volta.  

O ritmo alucinante da Prefeitura

Depois fui convidado novamente 
por Júlio Coutinho para ser seu 
subsecretário na Secretaria de 
Indústria e Comércio. Naquela época, 
por volta de 1978, eu já tinha três 
filhos e não tinha mais como viver 
como técnico de cultura. Além disso, 
a Funarte havia se esvaziado após a 
criação do Ministério da Cultura, que 
centralizou toda a política cultural 
em Brasília. O Ministério da Cultura 
foi ótimo, não quero discutir, em 
termos administrativos, se foi bom 
ou não. Só penso que não adiantou 
nada. A Funarte era nacional, com 
sede no Rio, onde recebíamos o Brasil 
inteiro. O sujeito vinha do Acre e 
era um prazer vir para o Rio para 
conversar, discutir e daqui é que as 
coisas repercutiam pelo Brasil inteiro 
de volta.  Isto nunca aconteceu com 
Brasília, a não ser politicamente. 
Quando assumi a subsecretaria de 
Indústria e Comércio, já era outro 
governo e eu me senti meio peixe 
fora d’água, com muitas atribuições.  
Diferente daquela secretaria pequena 
que foi a de Ciência e Tecnologia; 
e da Funarte, que era um negócio 
iniciante, onde éramos poucos e 
fazíamos de tudo. Surgiu a Prefeitura 
e foi uma avalanche. O ritmo de 
trabalho era alucinante, chegava às 
7 da manhã e saía às 10 horas da 
noite, e não tinha fim de semana.  
Era um trabalho colossal. Tinha 
uma organização, herdada do Israel 
Klabin e do Marcos Tamoio, que 
tinha um razoável nível de eficiência, 
mas não tinha Procuradoria, que foi 
criada depois. Havia limitações, mas 
a equipe era bastante boa.

TCMRJ: gesto de  
afirmação da cidade

Então, a partir de um certo 
momento, um ano e meio, quase 
dois anos depois, houve a criação 
do Tribunal de Contas do Município, 
que foi um gesto de afirmação da 
cidade.  Havia o Tribunal de Contas 
do Estado, onde a Prefeitura do 
Rio era apenas um departamento.  
Todo o espírito da administração do 
Governador Faria Lima foi, desde 
o início, colocar a Prefeitura como 
um departamento do Estado, como 
se fosse uma secretaria. O Prefeito 
do Rio, nomeado pelo Governador, 
era completamente dependente 
do Estado. Tribunal de Contas do 
Estado era uma coisa muito distante, 
tratava a cidade como uma repartição 
igual a qualquer outra, de forma que 
ter um Tribunal próprio, naquele 
momento, foi um gesto de afirmação, 
foi o primeiro gesto de autonomia 
importante. E fui convidado para ser 
Conselheiro pelo Prefeito, e eleito 
primeiro Presidente do Tribunal, 
em reunião no próprio Palácio da 
Cidade. O Tribunal, então, não 
tinha sede, não tinha pessoal: tinha 
sete Conselheiros. Estabelecemos 
como paradigma, evidentemente, a 
organização e o regimento do Tribunal 
de Contas do Estado.  Depois criamos 
nossa própria legislação, que foi 
aprovada na Câmara. Funcionamos 
durante muito tempo com o pessoal 
do próprio Município, requisitado.  
E isto talvez tenha sido um erro, 
mas como não tínhamos estrutura, 
criaram-se cargos em comissão, mais 
fáceis de preencher sem concurso, 
pois não havia tempo - o Tribunal 
precisava funcionar,  analisar 
processo. Só depois de dois anos é 
que tivemos condições de formar 
um quadro. Por várias circunstâncias 
isso demorou: projeto, discussão, 
aprovação na Câmara, orçamento... 
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Nosso primeiro local de trabalho foi 
um meio andar de um edifício da 
Avenida Presidente Wilson.  Depois, 
fomos para o Centro Administrativo, 
onde configurava uma situação 
promíscua.  Exercíamos a fiscalização 
da Prefeitura e ficávamos em um 
andar acima do Prefeito.  Quando me 
tornei, pela primeira vez, presidente 
do Tribunal, conseguimos este prédio 
onde agora estamos. Mas foi um 
começo heróico, não havia nada, 
não havia nem móvel.  Eu já tinha 
passado por isso na Funarte e, para 
mim, acabou sendo uma repetição o 
fato de comprar móveis, comprar esta 
mesa que está aqui até hoje, 30 anos 
passados. Mas a equipe era pequena 
e muito boa. Tivemos que estabelecer 
todas as rotinas, os procedimentos 
iniciais, todo o aparelhamento 
não só físico mas, principalmente, 
institucional.  O Regimento Interno, 
a Lei Orgânica do Tribunal. Muita 
coisa precisou ser adaptada, mas 
foi um trabalho criativo. Criamos a 
Revista do TCMRJ, logo no início, 
dedicada apenas a relatórios, votos, 
jurisprudência, questões do próprio 
Tribunal, mas com uma grande 
janela voltada para a administração 
da cidade.  Enfim, muita coisa 
boa foi feita.  Depois, quando fui 
presidente pela segunda vez, já era 
outra época, de consolidação, e 
muitos instrumentos foram revistos 
e ampliados.  Passamos a examinar 
edital de licitação, criamos a figura 
do revisor de processos, além do 
relator, estabelecemos a autonomia 
em relação ao Poder Executivo, 
dando poder ao próprio Tribunal 
para gerir seu orçamento e sua folha 
de pagamentos, implementamos 
um núcleo de treinamento para 
os funcionários.  A vinda para cá 
tornou muito mais fáceis essas 
operações e a realização do primeiro 
concurso público.  Tínhamos um 
quadro ocupado por funcionários 
requisitados, que se expandiu com 

o primeiro concurso e, depois, com 
os demais.  

Relações com o Legislativo 
e o Executivo

As relações com a Câmara 
sempre foram corretas, na base do 
respeito mútuo. Às vezes, um ou 
outro desconhecimento sobre a 
função do Tribunal junto à própria 
Câmara, porque ele não é um órgão 
auxiliar dela, mas de auxílio, que 
tem autonomia em relação a ela. 
Até porque se fosse subordinado à 
Câmara, deixaria de ser um órgão 
isento e neutro para examinar as 
contas, inclusive, as da própria 
Câmara. Então, custou um pouco 
para se entender, na cultura local, 
que somos um órgão que conta 
com sua própria legislação e, 
como diz o Conselheiro Jair Lins 
Netto, que assume os assuntos de 
regência própria. O Tribunal está 
garantido pela Constituição Federal 
e não pode ser extinto mesmo se a 
maioria da Câmara não concordar, 
eventualmente, com uma decisão 
do Tribunal. Em relação ao Poder 
Executivo, sempre houve uma 
preocupação – na minha opinião, 
correta - de não contribuir para o 
escândalo, de realizar um trabalho 
discreto, com postura pedagógica. 
Melhor mostrar os limites e orientar 
para o caminho reto do que precisar 
punir depois que a coisa está feita.  
Então, trabalhar de forma discreta, 
mas sem deixar de ser atuante, 
firme.  

Desafios e evolução

A Constituição nos trouxe um 
grande avanço porque consolidou 
o Tribunal de Contas municipal.  
Mas, ao mesmo tempo, mexeu - e 
isto eu quero dizer como corolário 
de toda minha conversa - nas regras 
de acesso ao cargo de Conselheiro. 

Antigamente as indicações partiam 
do Executivo,  submetidas ao 
Legislativo, com um certo pudor 
de parte a parte.  Não estou falando 
do nosso caso, mas em termos 
nacionais.  Com a Constituição, 
as indicações passaram a ser do 
Legislativo e, com isso, criou-se a 
possibilidade de um viés político 
predominante dentro dos Tribunais, 
o que, certamente, não era a intenção 
inicial de Rui Barbosa, criador dos 
Tribunais de Contas no Brasil. Por 
isso, penso que as condições de 
acesso poderiam ser repensadas. 
Escrevi um artigo para a Revista do 
TCMRJ em que defendo o acesso 
através da ascensão de carreira, de 
forma a tornar os Tribunais de Contas 
completamente isentos. É minha 
opinião. Acredito nisso: de técnico 
de controle externo, a auditor, a 
procurador e, só então, a Conselheiro. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal 
foi um grande impulso para o 
País.  Eu sou defensor e saúdo os 
que criaram esta lei, no governo 
Fernando Henrique Cardoso. Foi 
uma enorme contribuição para este 
país estabelecer limites para os 
gastos públicos. Hoje, o Tribunal e 
a Câmara têm o mesmo percentual 
de gasto possível no orçamento 
municipal, estadual e federal.  Foi o 
início de uma grande modernização 
para a administração pública. Há 
outros instrumentos recentes 
que contribuíram para aprimorar 
normas pertinentes à atuação dos 
Tribunais, como a Lei de Licitações. 
No entanto, todos eles estão aí 
para serem estudados, analisados e 
aperfeiçoados continuamente. Não 
são territórios sagrados. Um exemplo 
é o pregão eletrônico que, descobriu-
se também, tem perigos e riscos.

Perspectivas para os 
Tribunais de Contas

Hoje, o Sistema Tribunal de 
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Contas atua mais fortemente na 
formulação de normas específicas 
na área do controle externo, mais 
do que anteriormente. Na legislação 
ambiental, inclusive, podemos  
citar bons exemplos.  Entretanto, 
eu penso que o controle é, hoje, 
menos uma questão de legislação, 
mas sim da própria atuação destes 
órgãos. É aí que volto ao tema do 
acesso ao cargo de Conselheiros 
e Ministros e o esforço contínuo 
de aperfeiçoamento do técnico do 
Tribunal. O técnico do Tribunal é, 
agora, muito mais preparado que 
há 30 anos.  Mas, não significa dizer 
que não há pessoas que têm 30 anos 
de Casa que sabem mais que 90% 
dos concursados, e como exemplo, 
cito Heitor Dias de Souza Mendes.  
As auditorias operacionais são uma 
conquista recente, que evidenciam 
a evolução dos Tribunais. É muito 
importante trabalhar em cima não só 
da legalidade, mas da legitimidade 
em relação ao custo benefício, 
da efetividade. E essa oferta de 
oportunidades e melhorias que o 
Tribunal faz para o administrador 
não é determinação, é bom lembrar, 
porque, internamente, aqui se fez 
muita confusão. O que resulta 
da auditoria operacional é uma 
sugestão de aperfeiçoamento. O 
Tribunal não pode substituir o poder 
discricionário de quem foi eleito 
para governar a cidade.  É um limite 
claro.  Técnico nenhum do Tribunal, 
nem os Conselheiros foram eleitos 
para governar a cidade.  Estamos 
aqui encarregados de fiscalizar 
a administração da cidade.  Não 
podemos definir as prioridades 
da administração pública, quem 
as estipula é o governo eleito pelo 
povo que a ele delega tal faculdade. 
O Tribunal acompanha, mas não 
decide se vai haver o Pan-americano, 
a Olimpíada, a Copa do Mundo, 
mas a partir do momento em que 

vai ser investido dinheiro público 
do município nisto, então vamos 
acompanhar e ver se este recurso foi 
bem aplicado, se foi mal aplicado, se 
deixa a desejar, se tem que esclarecer.  
Há essa confusão interna, mas é 
preciso que o Tribunal reconheça 
bem o seu limite. Carece uma cultura 
de treinamento, de formação do 
técnico do Tribunal, que é um ser 
polivalente, que tem que saber 
Direito, Economia, Contabilidade 
e até alguma coisa de Engenharia. 
Afinal, exige-se muito deste técnico, 
mas só não se exige uma coisa: 
formação específica que, na verdade, 
ele tem que fazer dentro do Tribunal.  
Então, leva tempo para o técnico 
aprender o que é o Tribunal de 
Contas, é um processo. Ao longo 
desses 30 anos, a qualidade do nosso 
corpo técnico melhorou muito, seu 
nível de atribuição, sua habilidade 
em efetuar um acompanhamento 
mais próximo da realidade, isso 
aprimorou muito. Como perspectivas 
para o Tribunal, não é mais possível 
adiar o debate sobre o acesso de 
Conselheiros e Ministros.  Em, no 
máximo dois anos, a ATRICON 
(Associação dos Tribunais de 
Contas) vai ter que enfrentar esse 
tema, da mesma forma que há 

dois, três anos diziam que era um 
absurdo se criar o Conselho Nacional 
de Tribunais de Contas, o que, 
hoje, afinal, é quase uma realidade 
para os Tribunais. Particularmente, 
considero fundamental para a 
sobrevivência do Sistema Tribunal 
de Contas a criação do Conselho 
Nacional e a revisão do processo de 
acesso. Quanto mais técnico e menos 
político, melhor.  E outra coisa:  
houve um tempo, aqui no Brasil, 
em que se discutiu, seriamente, se 
deveria ser mantido o nosso sistema 
ou o sistema anglo-saxão, as famosas 
agências de controle, como nos EUA, 
Inglaterra, Japão e Nova Zelândia. 
No entanto, esse debate coincidiu 
com o escândalo do Enron Bank 
e, aqui, do Banco Nacional, que 
contavam com auditoria privada.  
Esses acontecimentos foram muito 
bons para o Sistema de Tribunais 
de Contas, uma vez que era corrente 
a ideia de se contratar auditorias 
independentes no Brasil. Ao final, 
a concepção de um órgão público 
com independência e autonomia 
permaneceu. Eu acredito neste 
sistema, o mesmo praticado em 
quase toda a Europa e também 
adotado para fiscalizar a União 
Europeia bem recentemente “.  

Ponte Rio Niterói
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“Nasci em janeiro de 
1947, na cidade 
do Rio de Janeiro. 
P a s s e i  m i n h a 

primeira infância na Urca, onde 
fiquei até os cinco anos. Mas foi 
em Copacabana que passei toda 
minha juventude, até casar, em 
1972.  Parte do ensino fundamental, 
estudei no Colégio Mello e Souza; 
a outra parte no Colégio Santo 
Inácio. O ensino médio, concluí no 
Mallet Soares. Entrei na Faculdade 
Nacional de Direito em 1966, ano 
do grande temporal em nossa 
cidade. Em 1971, fiz pós-graduação 
na antiga Universidade do Estado 
da Guanabara. As aulas eram 
ministradas na Fundação Getúlio 
Vargas, no prédio que existe até 
hoje. Era um centro de estudos 
formado pelos professores Caio 
Tácito e Alfredo Lomy Filho. 
Naquela época eu era advogado 
de uma construtora chamada HC 
Cordeiro Guerra S/A. Depois fui 
para a Crefisul, uma firma de 
crédito imobiliário gaúcha, onde 
permaneci até 1974. Nesse ano, 
entrei em exercício no Ministério 
Público do Trabalho, em São Paulo 
e, ao mesmo tempo, advogando aqui 
no Rio. Naquela época podíamos 
acumular estas duas funções. Fiquei 
nessa ponte aérea até 1983, quando 
fui transferido para o Ministério 
Público do Trabalho do Rio. 

Secretário de confiança

Três anos após, fui convidado 
pelo então Prefeito Saturnino 
Braga para ocupar o cargo de 
Secretário Municipal de Fazenda. 
Politicamente, eu não existia. Fui ser 
seu secretário de confiança porque 

tinha uma relação pessoal com ele. 
Foi uma época muito interessante, 
uma  vez  que  fo rmávamos  o 
primeiro governo municipal eleito. 
Os prefeitos anteriores, como 
podiam ser exonerados a qualquer 
tempo, muito pouco haviam feito. 
A Fazenda, por exemplo, ficou 
completamente estacionada, sem 
qualquer modernização. Somava-
se a esse quadro, a decisão do 
Prefeito Marcello Alencar – correta 
sob o ponto de vista político, mas 
uma herança terrível no aspecto 
administrativo – de transferir, no 
seu primeiro mandato, a empresa 
de informática do Estado para 
o IplanRio. Uma, cujo universo 
era IBM; a outra, Borroughs, hoje 
Unysis.  Não se falavam. Uma 
decisão administrativa difícil. Além 
disso, Alencar enviou os carnês de 
IPTU diretamente para os imóveis e 
naquela época 40% dos imóveis do 
Rio eram alugados. Resultado: todos 
os proprietários compareceram na 
Secretaria de Fazenda para pedir 2ª 
via. Mas, apesar destas dificuldades, 
conseguimos. Ou seja, criamos 
um sistema completamente novo. 
Contei com a ajuda do Lino Martins, 
do Ricardo Braga, Milton Braga e 
do Salomão Levy na uniformização 
das rotinas, na informatização total 
do IPTU e do ISS. Trabalho esse, 
inclusive, que, anos depois, foi 
elogiado pela Secretária de Fazenda 
do primeiro governo César Maia, 
Maria Silvia Bastos.

Primeiros contatos com o TCMRJ

Quando assumi a Fazenda, 
confesso que nunca tinha ouvido 
falar em Tribunal de Contas. Mas 
encontrei no então Presidente 

Conselheiro Antonio Carlos Flores
de Moraes

“

”

Mostramos que o 
município de São 

Paulo representava 
o 2º orçamento 
do país; e o Rio, 

o 7º maior. E 
que, sozinho, o 
TCMRJ controla 
um volume de 

valores maior que 
de estados do 

nordeste reunidos.
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da Casa, Silvio de Moraes, um 
verdadeiro conselheiro, com quem 
mantive uma relação respeitosa, de 
parceria. Ele entendia do assunto, o 
que foi muito importante, uma vez 
que estávamos inovando muitas 
coisas na Prefeitura. Quando não 
sabia como proceder, conversava 
com o Silvio. Ele perguntava: “é 
bom para a Prefeitura?” Essa relação 
era tão boa que o Conselheiro 
Caldeira de Alvarenga, um dos 
homens mais eticamente corretos 
que conheci, aposentou-se um ano 
antes para que eu pudesse ocupar 
a sua cadeira. O Silvio foi, na 
verdade, o grande articulador para 
minha vinda ao Tribunal.

Enfim, Conselheiro

Em agosto de 1988, quando 
comecei a fazer parte do Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, o prisma mudou. Vi 
surgir, logo em seguida, a nova 
Constituição e uma mentalidade 
diferente proposta por ela, que 
veio  se  consol idando com o 
tempo e não imediatamente. Mas 
o Presidente Silvio tinha visão 
sobre as consequências dessa 
nova mentalidade, tanto é que 
pediu aos três Conselheiros mais 
novos – Jair Lins, Fernando Bueno 
e eu – para que criássemos o 
que hoje é a Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento. 
M a s ,  o r i g i n a l m e n t e  e r a  a 
Coordenadoria Técnica de Controle 
Orçamentário. A função dela era 
justamente gerencial, de fazer o 
acompanhamento da execução 
orçamentária. Essa nova atuação 
começou a ser implementada no 
início de 1989, época em que Silvio 
falece. Então, assumiu, como novo 
Presidente, o Conselheiro Fernando 
Bueno Guimarães, que tratou muito 
bem de uma situação que envolvia 
uma vereadora, Regina Gordilho, 

que invadia a competência do 
Tribunal, numa época em que 
todos estávamos ainda aprendendo 
a nova Constituição. Isso que 
não contávamos com o apoio do 
TCU. O TCU pouco se importava 
com os Tribunais estaduais e 
municipais. Modéstia à parte, foi 
em 2000, quando ajudei a criar 
a Carta do Rio, que conseguimos 
realizar o primeiro encontro com o 
TCU. Hoje, a relação entre as duas 
Cortes é uma maravilha, mas em 
1989.... Se o Ministro Benjamin 
Zymler for o novo Presidente 
do TCU, os próximos anos serão 
ainda mais proveitosos. Ele está 
muito envolvido nisso, em se 
criar um sistema padronizado de 
procedimentos entre os Tribunais. É 
um desafio para o controle externo, 
que requer um longo processo.

Perspectivas do controle

O Tribunal de Contas hoje 
exerce sua fiscalização realizando 
a auditoria operacional. Em caso 
de irregularidade ou ilegalidade, 
deve-se criar outro processo, não 
podemos ficar perdendo mais 
tempo olhando só a ilegalidade do 
processo.  Isso acabou, é uma fase 
do Tribunal de quando eu cheguei. 
Realmente era válida, mas hoje 
a função é outra, inclusive mais 
objetiva. O Tribunal não dá ordens, 
mas recomendações de melhorias, 
de margens de oportunidades. Não 
estou falando em se tirar o exame da 
legalidade. Mas tem que ser como 
o Supremo e o TCU, cuja evolução 
é permanente. A legalidade é hoje 
vista como eficiência, eficácia. 
Da mesma forma, não é somente 
uma eleição de quatro em quatro 
anos que vai dar legitimidade ao 
governante, mas sim se ele aplica 
corretamente o dinheiro público. 
Mas isto requer uma mudança de 
paradigma, como o Ministro Zymler 

falou. Comentei com ele a respeito 
da Linha Amarela, sobre a questão 
da lei das concessionárias e ele 
explicou que o governo federal 
está gastando muito pouco em 
obras, são as concessionárias que 
estão arcando com a maior parte 
dos custos. Então, segundo ele, é 
uma forma de tirar o controle dos 
Tribunais de Contas. Argumentei 
que, segundo a lei das concessões, 
podemos exigir a prestação de 
contas e, dessa forma, exercer um 
controle. Ocorre que a Usina de 
Belo Monte, no Pará, será toda 
ela construída pela iniciativa 
privada. Quem vai controlar esses 
gastos? Com as Organizações Não 
Governamentais é a mesma coisa, 
uma outra forma de nos tirar o 
controle.

Desafios como Presidente

Meu período de gestão como 
Presidente do TCMRJ foi muito 
difícil. Muito controverso. Além da 
Informática que desenvolvi nesta 
Casa, tive outros dois grandes 
desaf ios ,  por  c i rcunstâncias 
federais: um, a Emenda Erundina, 
que propunha acabar com os 
Tribunais de Contas municipais. 
Nosso pior opositor era o Mario 
Covas, então governador de São 
Paulo e considerado a reserva 
moral  do governo.  Ele  t inha 
horror ao Tribunal de Contas do 
Município paulistano. Eu fui que 
nem formiguinha, indo, indo.... 
Várias reuniões. Uma vez, uma 
reunião de uma hora com o Aécio 
Neves. Ele me olhou só nos 15 
minutos finais e me deu um cartão. 
“Vai conhecer o Martus Tavares 
em meu nome”, ele disse. E eu fui 
sentar com o Martus Tavares, um 
homem de bem, mas extremamente 
equivocado. A meu favor, eu tinha 
o Pedro Malan, colega de PUC, 
então Ministro da Fazenda. Mas o 
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Malan disse: “é tudo com o Martus 
Tavares”. Apresentei a ele a Carta 
do Rio e, além disso, fui a outras 
Cortes de Contas apresentar a 
gravidade da situação, alertando 
para o fato de que não tínhamos 
nenhum apoio.  Começamos a 
fazer um trabalho de divulgação, 
mos t rando  que  o  Munic íp io 
de São Paulo representava o 2º 
orçamento do país; e o Rio, o 7º 
maior. E que, sozinho, o TCMRJ 
controla um volume de valores 
maior que de estados do nordeste 
reunidos. Ao final, eles mudaram 
de opinião e acabamos ganhando 
na  Comissão  de  Jus t iça ,  e  a 
Emenda Erundina foi arquivada. 
O segundo grande desafio foi a Lei 
de Responsabilidade Fiscal que, a 
princípio, os Tribunais de Contas 
não tiveram compreensão sobre 
sua importância. Foram lentos. 
Poderia ter sido muito melhor se 
os TCs tivessem apoiado desde o 

início, porque quando começamos 
a discutir e aceitá-la, senti que esta 
seria a nossa redenção.

Um acadêmico por natureza

Sou oriundo da academia, sou 
da PUC há muitos anos. É o que 
eu digo: não se pode entregar 
uma adminis t ração  para  um 
acadêmico puro porque ele vem 
com muitas teorias. Meu tempo 
como administrador me mostrou 
que a teoria, na prática, é outra 
coisa. A prática corrige a teoria, 
como Sartre falava. Mas, sem a 
academia, é impossível. Eu via todo 
o contexto pela ótica do Direito. 
Tem um grande pensador norte-
americano, Ronald Dworkin, que 
fala que, a cada dia que passa, o 
Direito insular, da Inglaterra, e o 
Direito continental, com base nos 
princípios alemão e greco-romano, 
estão cada vez mais próximos. Por 

um lado, o juiz inglês está preso 
ao precedente; por outro, o juiz do 
continente está cada vez mais livre 
para interpretar o caso concreto. A 
tendência é se fortalecer a última 
forma de decisão. A mesma coisa 
é um centro como o Government 
Accountability Office, o equivalente 
aos Tribunais de Contas nos Estados 
Unidos; e o sistema inglês, com a 
National Auditing Office, por 
exemplo. Não é o fato desses dois 
órgãos atuarem como consultores 
dos seus respectivos congressos 
nacionais que vai gerar um conflito 
de atuações conosco. O enfoque 
é que nos aproxima. Por exemplo 
a GAO, no controle da Nasa vê, 
primeiro, a questão da legalidade 
(se existe orçamento para o foguete 
subir), segundo, por que se decidiu 
ir a Marte e, terceiro, se cumpriu 
o objetivo inicialmente previsto. 
É o que também propõe a nossa 
auditoria operacional “.

Baía de Guanabara
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“Sobre a primeira fase 
da minha vida, posso 
começar contando 
que nasci no Rio de 

Janeiro, na Rua Emília Sampaio e, 
quando tinha uns cinco anos, meu 
pai comprou uma casa grande na 
Tijuca, na Rua Maria Amália.  Nessa 
época fui, por opção, para um colégio 
interno, o Santa Marcelina, onde 
fiquei menos de um ano. Depois 
cursei o antigo ginásio no Colégio 
Batista. Em 1970, me formei em 
Direito. Mas, já a partir dos 16 
anos ficava ajudando no escritório 
de meu pai, que era um grande 
advogado, modéstia à parte. Ele só 
advogava contra a fazenda pública 
e, quando morreu, tinha quase oito 
mil clientes ajuizados, com ações 
enormes. Aos 18 anos, trabalhei 
com o Deputado Alfredo Trajan na 
Assembleia Legislativa, até ele ser 
cassado pela Revolução. Então, fui 
trabalhar no Conselho Regional 
de Contabilidade, como fiscal do 
Conselho, passando depois a assessor 
jurídico. Fui concursado para a Polícia 
na Guanabara, para o antigo cargo 
de comissário de polícia – naquela 
época não era delegado, mas era a 
autoridade policial. Tomei posse em 
1973 e fui delegado até 1993.  Nesse 
meio tempo, ocupei diversos cargos, 
entre eles, o de chefe de gabinete 
do Secretário de Planejamento 
do Estado, membro do Conselho 
de Recursos Administrativos dos 
Servidores do Estado, do Conselho de 
Administração de Recursos de Multas 
de Trânsito, da Junta de Recursos 
Administrativos de Trânsito, vice-
presidente e presidente do Detran, 
diretor de Polícia do Interior, assessor 
de diversos secretários e vereador. A 

Conselheiro-Presidente 
Thiers Vianna Montebello

motivação para a vida política se deu 
a partir da participação do processo 
de elaboração da Constituição Federal 
de 1988.  Eu ia semanalmente à 
Brasília para acompanhar o processo 
constituinte dos interesses da polícia 
civil, como presidente da associação 
dos delegados. Chegava no Congresso 
de manhã, às 8 horas, e só saía às 10 
horas da noite.  Então, me deu essa 
curiosidade.  Na primeira eleição 
para vereador, concorrendo pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro, perdi 
por 59 votos. Finalmente, em 1993, 
tomei posse como vereador, mas 
só permaneci de janeiro a junho, 
quando vim para o Tribunal. Em 
seis meses de Câmara Municipal, 
fui líder do PMDB, no governo 
César Maia. Mas, lá não tive a menor 
alegria, não me encantei com a 
atuação legislativa.  Apesar de ter 
constituído tantos amigos ali, tanto 
que minha indicação para cá foi por 
unanimidade,  penso que eu seria 
vereador de um só mandato.  Não 
me fascinou, não me realizou, mas 
foi uma experiência nova.  Lá não 
se vê as coisas acontecerem com 
imediatismo, como aqui.  De forma 
que minha chegada ao Tribunal foi 
natural, eu já tinha conhecimento 
sobre o órgão desde que era garoto, 
quando o Tribunal que existia era o 
da Guanabara e seus integrantes eram 
Ministros. E, me lembro, sempre 
dizia para um amigo meu que eu 
seria ministro do tribunal de contas. 
Tinha 19, 20 anos, e já falava isto. 
Sempre tive muita animação pela 
atividade de controle, do colegiado 
em si. Quando concorri a vereador 
pela primeira vez, a ideia era 
participar do processo da elaboração 
da lei orgânica do município. Sempre 

No mundo inteiro, 
o Tribunal que 
tem o sistema 

de controle mais 
independente 
é o do Brasil. 

Por exemplo, o 
Presidente do 
Tribunal (...) é 
eleito por seus 

pares, tem 
orçamento próprio.

“

”
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pensei que poderia colaborar com 
alguma coisa sendo conselheiro.  

Continuação de um sonho

E desde então, muitas mudanças 
ocorreram. Primeiro, a relação 
entre o servidor e o Tribunal. O 
Tribunal se aprimorou muito com 
os concursos realizados, hoje é um 
órgão privilegiado, no tocante à 
sua estrutura administrativa.  Ele 
funciona como uma empresa privada: 
quebrou o ar condicionado, conserta 
na hora, quebrou a cadeira, conserta 
na hora, nenhum servidor aqui 
trabalha mal, nenhum outro servidor 
do município tem o atendimento 
médico e dentário que tem aqui. 
Isso foi acontecendo em razão de 
uma preocupação minha, de ter um 
pessoal qualificado, treinado, bem 
preparado para poder lidar com o 
Poder Executivo no mesmo padrão. 
Quando o Conselheiro Antonio Carlos 
assumiu a Presidência, ele deflagrou 
esse processo, começando pela parte 
da informática.  Hoje, o Tribunal tem 
os melhores quadros do Brasil. Se for 
embora hoje, vou embora feliz.  Não 
tenho nada a reclamar ou que tenha 
deixado de fazer.  Nós alteramos a 
Lei Orgânica do TCMRJ em 30 dias, 
ocasião em que criamos a Assessoria 
de Segurança, formalizamos o Centro 
Cultural e o Centro Médico. Além 
disso, consolidamos a ideia de que 
todo chefe de área técnica tem que 
ser alguém de carreira. Só precisamos 
ainda mudar a legislação da nossa 
Procuradoria Especial, sou contra o 
entendimento de que o procurador 
especial deve estar subordinado ao 
Presidente do Tribunal. Ele tem que 
ser indicado através de lista tríplice, 
com as indicações dos procuradores 
e nomeado pelo Prefeito para man- 
dato de dois anos.  Mas o que me 
realizará mesmo é o dia em que o 
Tribunal puder formar seu Plenário 

com quatro membros do Legislativo, 
um auditor, um procurador e um 
de livre escolha do Prefeito, como 
Conselheiros. Quero mais ainda: 
que o Tribunal, quando contar com 
essa composição, que venham os 
melhores, os mais qualificados, 
escolhidos pelos centros qualificados 
das  áreas  de  conhecimento . 
Além de Presidente do TCMRJ, 
também acumulo os cargos de 
1º vice-presidente e secretário-
geral da Associação Nacional dos 
Tribunais de Contas, a Atricon, e 
lá também suscito essa discussão, 
permanentemente.  Há Tribunais que 
não criaram o cargo de auditor ainda. 
Como é que se quer que funcione um 
Tribunal assim incompleto e fora da 
feição constitucional estabelecida?  
Em uma mesa de debates com dois 
conselheiros de Cabo Verde, um 
conselheiro do Tribunal de Contas 

da Espanha, outro Conselheiro do 
Tribunal de Contas Europeu, enfim, 
você acaba vendo que todos temos 
problemas comuns e problemas 
específicos. Mas, uma coisa que é 
importante: o Tribunal tem que ter 
autonomia, independência, seus 
conselheiros têm que ter humildade, 
conhecimento de serviço público. No 
mundo inteiro, o Tribunal que tem 
a concepção, o sistema de controle 
mais independente é o do Brasil. Por 
exemplo, o Presidente do Tribunal 
não depende do prefeito, não depende 
do governador e do Presidente da 
República; ele é eleito por seus pares, 
tem orçamento próprio, é um órgão 
semelhante ao Ministério Público, 
autônomo, independente.  Em 
Portugal, o presidente é nomeado pelo 
Presidente da República, assim como 
na Espanha, não sendo obrigatório 
ser ocupante de carreira“.

Lagoa Rodrigo de Freitas
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“

”

“Nasci no Rio de Janeiro 
e aqui me formei 
em administração 
de empresas, pela 

Faculdade Bennett, em 1980. No ano 
seguinte fiz minha especialização 
através da New York University, nos 
Estados Unidos. Trabalhei desde 
cedo no mercado de capitais, de 
1976 a 1980. Em 1982, quando era 
bastante jovem, fui eleito vereador 
pelo Partido Democrático Trabalhista 
– PDT. Daí em diante, fui reeleito, 
consecutivamente, por 17 anos. Em 
1983 assumi, a convite, a Secretaria 
Municipal de Turismo e Esportes, 
quando tive a oportunidade de 
planejar e executar inúmeros eventos 
voltados ao engrandecimento da 
cidade, através da Riotur, Riocentro, 
Marina da Glória e Pavilhão de São 
Cristóvão, todos ligados à Secretaria. 
Durante aquela gestão foi construído 
o magnífico Sambódromo, obra que 
marcou o fim do monta e desmonta 
das arquibancadas e deu à cidade do 
Rio de Janeiro um marco turístico, que 
em seguida foi copiado pela maioria 
das capitais brasileiras.  Retornei ao 
mandato como vereador em 1984 e 
em seguida fui eleito presidente da 
Comissão Permanente de Direitos 
Humanos. Essa experiência resultou 
no livro “Direitos Humanos no Século 
XXI”, de minha autoria. Também fui 
escolhido para a Mesa Diretora da 
Câmara no biênio 1987/88 e assumi 
a administração da Casa na função 
de primeiro secretário. No mandato 
de 1989 a 1992, exerci a presidência 
da Comissão de Assuntos Urbanos 
e Meio Ambiente (1990/92). A 
experiência e competência política 
me alçaram a novos mandatos, em 
1993 e 1997, quando retornei à Mesa 
Diretora da Câmara para o biênio 
1997/98. 

Conselheiro Nestor Rocha
Após 12 anos, o Tribunal

Em 1998, já em meu quarto 
mandato como vereador, fui indicado 
por meus pares para assumir o cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. É certo 
que toda experiência acumulada na 
vida política, como vereador na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, foi 
fundamental não apenas no primeiro 
momento, mas em todo este período, 
que já soma 12 anos. Neste sentido, 
é importante frisar que as atividades 
desenvolvidas pelo TCMRJ nestes 30 
anos foram primordiais, em vista dos 
desafios que se apresentaram na tarefa 
do controle da execução do orçamento 
do Município do Rio de Janeiro.
Neste sentido, importa contribuir 
para a melhoria do desempenho da 
administração pública, através do 
cumprimento das suas competências 
constitucionais,  apoiando na 
formulação das políticas públicas 
quanto à avaliação de resultados, 
corrigindo falhas que visem evitar o 
desperdício de recursos. Tudo em prol 
do aperfeiçoamento da gestão pública 
e em benefício dos interesses sociais. 
O que vislumbro como futuro para 
o TCMRJ é continuar contribuindo 
na busca de maior transparência 
nas gestões públicas. Para isso, é 
fundamental aprimorar as ferramentas 
de controle e ampliar sua atuação, 
de forma concomitante e preventiva, 
no sentido da antecipação e redução 
dos riscos, visando a um resultado 
ótimo frente aos desvios apresentados. 
Além disso e ainda buscando maior 
transparência, é fundamental ampliar 
e aprimorar a comunicação interna e 
externa e os processos de trabalho, 
com mais e melhores práticas em 
busca de resultados, que certamente 
passarão pelo crivo da sociedade. No 
mais, vida longa ao TCMRJ”.  

As atividades 
desenvolvidas 
pelo TCMRJ 
nestes 30 

anos foram 
primordiais, 
em vista dos 

desafios que se 
apresentaram na 
tarefa do controle 
da execução do 
orçamento do 

Município do Rio 
de Janeiro.
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“Eu tenho  a  honra 
muito grande de ser 
nordestino.  Nasci no 
litoral do Piauí, numa 

cidadezinha chamada Parnaíba, 
lá onde o rio do mesmo nome tem 
um dos deltas mais famosos do 
mundo. É uma região lindíssima, 
apesar de termos um litoral muito 
pequeno. A cidade fica a 10 minutos 
das praias e é um local que me 
traz muitas alegrias e muito prazer 
quando visito. Vou, no mínimo, 
duas vezes por ano. Nós nordestinos 
temos aquele carinho especial pelos 
nossos familiares, nossas tias, avós. 
Fui criado dentro desse ambiente 
muito familiar e quando volto para 
a minha cidade, apesar de hoje já 
estar com 64 anos, eu deito numa 
rede daquelas lá, na beira do mar, 
numa casa que nós temos. Então 
ficam minhas tias me trazendo 
aqueles bolinhos, aquelas coisas 
especiais, aquelas comidinhas, umas 
frutas maravilhosas, uma fazendo 
massagem, a outra fazendo cafuné.  
Uma família muito grande e muito 
tradicional.  Os vínculos são fortes, 
que procurei transmitir aos meus 
filhos, à minha esposa, às pessoas que 
me estão próximas. Nossa família tem 
uma projeção muito forte nas áreas 
política e industrial no nordeste, 
principalmente no Piauí.  Isso vem 
lá do meu bisavô, há mais de 150 
anos. Nossa primeira indústria, a 
Moraes S/A, explorava basicamente 
o óleo de babaçu e seus derivados.  
Temos outra indústria de gordura de 
porco, de sabões, sabonetes, velas e 
detergentes. Exportávamos muita 
cera de carnaúba - muito aplicada 
antigamente na fabricação de vinil, 
daqueles discos antigos, os LPs 

Conselheiro José de Moraes 
Correia Neto

-  tanto para a Europa quanto para 
os Estados Unidos.  Vim para cá 
com 10 anos de idade porque meu 
pai queria montar uma indústria 
aqui, chamada Gordura de Coco do 
Norte, que era uma latinha branca 
e azul, concorrente da Gordura 
Carioca e da Gordura do Norte. Era 
muito conhecida, à base do óleo de 
babaçu, que naquele tempo era a 
grande moda. Todo mundo queria 
usar porque a banha de porco fazia 
mal e os outros óleos vegetais, como 
a soja, não eram muito usados 
naquela época.  De forma que a 
gordura de coco, à base do babaçu, 
era muito disputada pelas donas 
de casa.  Paralelamente, meu pai 
desenvolveu uma área de sabão de 
coco, que rapidamente se tornou 
muito forte no Rio, ganhando boa 
fatia do mercado. Tínhamos uma 
companhia de navios que trazia o 
óleo de lá para a nossa indústria, que 
ficava na Ilha do Governador, com 
direito a um cais próprio. Com isso, 
o custo ficava muito barato porque 
o próprio transporte era feito pela 
nossa indústria.  O nome do meu 
pai era José Bastos Corrêa, conhecido 
como Zequinha Corrêa.  Meu avô, 
José de Moraes Corrêa, e meu bisavô, 
Josias Corrêa, foram os idealizadores, 
mas quem desenvolveu a indústria 
aqui no sudeste foi meu pai. E ele, 
infelizmente, foi dormir um dia, 
com 46 anos, e não acordou. Teve 
um infarto muito jovem, com a 
indústria no apogeu. Eu tinha 22 
anos e tinha acabado de chegar dos 
Estados Unidos, onde fiz uns cursos 
de administração na Universidade 
de Miami, no Miami Education 
Center, e de marketing, na Itália, 
da Organização Internacional do 

O TCMRJ é um  
dos órgãos 

públicos mais 
respeitados 

do nosso país. 
Os  trabalhos 

desenvolvidos pela 
área técnica são 

muito profissionais 
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totalmente 
qualquer 

Conselheiro, nas 
suas decisões.
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”
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Trabalho. Fiz esses cursos todos 
com o intuito de desenvolver nossa 
empresa.  Então, assumi a diretoria 
de vendas e de marketing, mas 
acabamos vendendo-a e partindo 
para outras atividades, na área do 
comércio. Logo depois, fui chamado 
para trabalhar no Piauí, como 
secretário do Governador que, na 
época, era meu tio, Roberto Silva.  
Fiquei como responsável da área 
internacional, durante quatro anos. 
Após esse tempo, no início dos anos 
90, voltei e fui eleito comodoro do 
Iate Clube do Jardim Guanabara,  um 
dos principais do Rio de Janeiro. 

Grande pulo na vida pública

Foi nessa época que um amigo 
meu, Renan Calheiros, me chamou 
para fazer campanha do Collor de 
Mello para a Presidência. Então, 
me incorporei à campanha e assim 
comecei na política, trabalhando 
com o pessoal da área de Esportes. 
Foi o Renan Calheiros, então Senador, 
que sugeriu que eu me candidatasse 
a vereador, pelo PMDB. E, logo na 
minha primeira eleição, obtive êxito, 
com aproximadamente nove mil votos. 
Na segunda eleição, ganhei 33 mil 
votos. Fui o vereador que teve o maior 
crescimento de votos de uma eleição 
para outra; foi o trabalho que eu fiz 
na liderança do governo. Naquele  
tempo, consegui levar mais de  
R$ 40 milhões em obras para a Ilha do 
Governador, e tive um destaque muito 
grande.  Foi então que fui convidado 
para ser Secretário de Esportes, que foi 
o grande pulo na minha vida. Nessa 
gestão, conseguimos realizar um 
marco na história dos esportes no Rio. 
O atleta, que sempre foi abandonado 
pelos poderes públicos, passou a 
contar com uma política de apoio 
direto. Patrocinamos 300 atletas no 
Rio, entre eles o Xuxa, Gustavo Borges, 
Jaqueline do Volei, Tande, Frederico 
Flecha.  Trouxemos para o Rio,  em 

quatro anos, cerca de 80 eventos 
internacionais, como a Fórmula 
Indy, de motovelocidade. Além 
disso, implantamos um programa de 
apoio ao esporte nas escolas. Houve 
uma massificação do esporte. Das 
minhas atividades profissionais, 
foi a mais gratificante, disparada. 
Depois, saí da Secretaria e voltei 
para a Câmara e a ser líder de novo 
dos Democratas, no governo Cesar 
Maia. Já seria a minha terceira eleição 
consecutiva, quando fui indicado para 
o cargo de Conselheiro do Tribunal. 
Tive 41 vereadores apoiando minha 
nomeação; unanimidade. Talvez 
pelo meu passado, pela relação 
que construí em relação aos meus 
companheiros. Sempre fui muito 
leal, muito fiel, muito grato, sempre 
cumpri a minha palavra. Então penso 
que por isso, foi essa facilidade de vir 
para o Tribunal.  

TCMRJ: uma nova postura

A chegada aqui é que foi uma 
coisa completamente nova para 
mim. Cheguei com uma visão 
de administrador e tive que me 
adaptar a uma nova postura, de 
controle, de formação jurídica, 

uma linha diferente daquilo que 
sempre tive na minha vida.  Mas, 
o que eu encontrei aqui?   Uma 
coisa fantástica e que marca este 
Tribunal, que é o seu corpo técnico, 
seu corpo de funcionários.  Não 
tenho dúvida em dizer que o 
Tribunal de Contas do Município 
é um dos órgãos públicos mais 
respeitados do nosso país. Os  
trabalhos desenvolvidos pela área 
técnica são muito profissionais e 
respaldam totalmente qualquer 
Conselheiro, nas suas decisões.  
Toda vez que falo sobre o Tribunal, 
ressalto a ética e a moralidade na 
postura e em tudo que é feito aqui, 
um trabalho altamente profissional 
e técnico. Avaliando a trajetória de 
30 anos do TCMRJ, tenho certeza 
de que vamos continuar trilhando 
o caminho da modernização de 
nossos controles através de mais 
conhecimento e treinamento. Para 
continuar dando tranquilidade 
para os Prefeitos da Cidade do Rio 
de Janeiro, no sentido de que têm 
um Tribunal independente, com 
a finalidade maior de ajudar o 
gestor a administrar a cidade, sem 
defender bandeiras políticas ou 
partidárias”.

Estádio do Maracanã
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“Minha origem tem 
sede no bairro de 
Jacarepaguá, onde 
minha família se 

estabeleceu há 200 anos, a partir do 
Barão de Taquara, que empresta seu 
nome a uma rua importante, rua esta que 
foi endereço das nossas propriedades. 
Apesar de termos uma tradição na 
área do comércio e como profissionais 
autônomos, optei pela vida política a 
partir de 1982, na juventude do Partido 
Democrático Trabalhista, na época da 
eleição do Governador Leonel Brizola. 
Mesmo assim, não participei de nenhuma 
campanha eleitoral, nem de governo 
nenhum até 1992. Até então, aquela 
região era dominada por dois políticos, 
Heitor Furtado e Mesquita Bráulio. Com 
a nomeação desses dois deputados para 
o cargo de Conselheiros do então criado 
Conselho de Contas do Estado, abriu-se 
uma lacuna política na região, o que 
me abriu a oportunidade de concorrer 
para vereador. Até então, paralelamente, 
ingressei no setor de educação, quando 
me associei a um amigo e inauguramos 
uma escola no bairro. Como vereador, 
exerci quatro mandatos ao todo. Durante 
esse tempo, fui Presidente das Comissões 
de Justiça e Orçamento, Secretário da 
Mesa Diretora e, finalmente, Presidente 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
Nesta função, cheguei a substituir 
o Prefeito, por nove vezes, quando 
ele viajava. Sempre busquei ter uma 
relação harmoniosa tanto com o Prefeito, 
quanto com o Tribunal de Contas. 
Não quer dizer, no entanto, que em 
certos momentos tenha havido embates 
institucionais, que fazem parte da 
própria natureza da atividade da Casa 
Legislativa. Mas, de qualquer maneira, 
seguimos por esse caminho conciliatório 
com o Poder Legislativo, com o Tribunal 
de Contas e também internamente. A 
prova de que consegui é que meus pares 
me escolheram por unanimidade para 
o cargo que então exerço. No entanto, 

antes de se consumar meu ingresso no 
Tribunal, havia uma dúvida em relação 
à interpretação da legislação referente 
à nomeação para o provimento desta 
vaga específica de Conselheiro.  Faltava, 
ainda, um entendimento pacífico se esta 
seria a partir da indicação do Chefe do 
Executivo ou do Poder Legislativo.  Um 
certo embate se seguiu em relação a isso, 
mas os pareceres jurídicos concluíram 
que a vaga era do Poder Legislativo e, 
assim, minha nomeação foi sancionada 
pelo Prefeito da Cidade do Rio de 
Janeiro.  

Melhor qualidade de vida

O que mais me impressionou quando 
aqui cheguei foi a qualidade técnica dos 
funcionários do Tribunal, o que, digo 
como Conselheiro, nos dá tranquilidade. 
Qualquer dúvida que eu tenha em 
relação a algum processo existe um 
corpo técnico que sanará essas dúvidas 
e orientará para melhor caminho a ser 
seguido.  Pessoalmente, minha qualidade 
de vida aqui no TCMRJ é superior a que 
eu tinha na Câmara dos Vereadores, 
principalmente quando era Presidente, 
eu era muito tomado pela atividade 
profissional, muitas vezes tendo que abrir 
mão do convívio familiar, até nos fins 
de semana, porque tinha que tratar de 
assuntos institucionais. Mesmo que sob a 
ótica do vereador que até há pouco tempo 
fui, tenho acompanhado a importância do 
Tribunal. A função pedagógica que exerce 
para a administração pública municipal é 
fundamental. Isso, entretanto, não o exime 
de, quando detectadas irregularidades ou 
ilegalidades, de tomar atitudes mais 
rigorosas, de punição, sanção. Ou seja, o 
Tribunal não é para ser aquele guarda de 
trânsito que fica escondido atrás de um 
poste para pegar o infrator, mas sim estar 
bem visível, orientando e impedindo 
que aquela infração seja cometida. Uma 
função muito mais preventiva do que 
punitiva”.  

Conselheiro Ivan Moreira

O Tribunal 
não é para ser 
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de trânsito que 
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TCMRJ 30 anos: linha do tempo
Fusão

Em 15 de março de 1975 tornou-
se efetiva a fusão dos Estados do 
Rio de Janeiro e da Guanabara. 
O Município do Rio, antes única 
cidade-Estado do país, passa a ser 
capital do novo estado fundido. 
O acontecimento gerou e gera até 
hoje polêmica. Primeiro, por não ter 
havido consulta popular nas regiões 
afetadas; segundo, pelas desvantagens 
de ordem econômica para a cidade 
do Rio. Em 2006, o TCMRJ firmou 
parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas para a elaboração de um 
estudo para calcular o impacto 
e as implicações que a desfusão 
provocaria no Município e no Estado 
do Rio de Janeiro. O trabalho também 
considerou algumas alternativas 
para o fortalecimento do poder local, 
como a criação de um município 
especial. Esse estudo deu propulsão à 
realização de três painéis de discussão 
sobre autonomia municipal, em 2007 
e 2008, reunindo diversos estudiosos 
multidisciplinares no auditório do 
Tribunal.

Chagas Freitas

Se envolveu sobremaneira na 
idealização e criação do TCMRJ 
duran te  seu  manda to  como 
governador do Estado do Rio de 
Janeiro, de 1979 a 1983.

Constituição de 1988

Com a promulgação da nova 
Constituição Federal, abriram-se 
novas perspectivas para o Tribunal. 
A lei maior garantiu às Cortes de 
Contas maiores e mais expressivas 
tarefas de controle público, incluindo 
a economicidade entre os aspectos 
em que se deveria basear a análise 

do controle externo.

Exame de editais

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
faculta aos Tribunais de Contas o 
exame dos editais de concorrência 
pública, fortalecendo o papel a 
que, muito antes, o TCMRJ já se 
comprometera: de, através de sua 
função fiscalizadora, prevenir erros 
e irregularidades da administração 
pública, antes que se efetivem.

Lei de Responsabilidade Fiscal

Em maio de 2000 entrou em vigor 
a Lei Complementar nº 101, que 
estabeleceu medidas do Programa de 
Estabilidade Fiscal, com o objetivo de 
reduzir o déficit público e estabilizar a 

dívida pública em relação ao Produto 
Interno Bruto da economia brasileira. 
Como consequencia, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabeleceu 
novos paradigmas para o controle 
das finanças públicas, importando 
em complexas atribuições deferidas 
às Cortes de Contas.

Auditoria operacional

Inspirada pela modalidade de 
controle exercida nos Estados Unidos, 
a auditoria operacional prioriza os 
aspectos da economicidade, eficácia 
e eficiência dos gastos públicos. 
Essa nova dinâmica começou a ser 
implementada no TCMRJ em 2001, 
permitindo uma avaliação mais 
abrangente dos projetos e ações do 
governo carioca.

Arpoador
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Marcos Tamoio
Antigo Secretário de Obras 

Públicas do Governo Carlos Lacerda, 
Marcos Tamoio tornou-sei o primeiro 
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro 
após a fusão, em 1975. Permaneceu 
até 1979, quando passou a dedicar-se 
à organização do Partido Democrático 
Social.

Israel Klabin 
Importante figura no meio 

empresarial, Israel Klabin assumiu 
a Prefeitura do Rio em 1979, da qual 
desistiu um ano depois, por conta de 
divergências com o governo federal 
devido à sua proposta de reexaminar 
a lei da fusão. Foi substituído por 
Júlio Coutinho.

Júlio Coutinho 
Engenheiro eletrônico formado 

pelo Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, foi nomeado Prefeito 
do Rio em 1980, permanecendo 
até 1983, quando atritos políticos o 
levaram a deixar o cargo. Durante 
sua gestão, priorizou as áreas de 
Educação e Planejamento Estratégico. 
Neste sentido, reformou 80% das 
escolas municipais e criou o Instituto 
de Planejamento do Rio de Janeiro 
(IplanRio), com a finalidade de 
ordenar e acompanhar o crescimento 

urbano da cidade. De seu gabinete 
saiu um dos sete Conselheiros-
fundadores do TCMRJ, Fernando 
Bueno Guimarães.

Jamil Haddad
Médico, ingressou na vida política 

em 1966. Em 1983 foi indicado pelo 
então governador Leonel Brizola para 
substituir o Prefeito Júlio Coutinho. 
Permaneceu no cargo apenas de 
março a dezembro daquele ano, 
quando renunciou por discordar 
do projeto político executado pelo 
seu partido, que buscava maiores 
aproximações com o PMDB e o 
PTB.

Marcello Alencar
Cumpriu dois mandatos como 

Prefeito do Rio: um, de dezembro 
de 1983 a dezembro de 1985, por 
nomeação do governador Leonel 
Brizola; o outro, de 1989 a 1992, 
através de eleições diretas. Em 
sua segunda gestão recuperou as 
finanças da prefeitura, que teve a 
falência decretada por seu antecessor, 
reformou praças, vias públicas, 
escolas e hospitais e implementou 
o Rio-Orla, projeto urbanístico 
que consistiu na remodelação dos 
calçadões das avenidas litorâneas 
com a implantação de ciclovias.

Saturnino Braga
Primeiro prefeito eleito do Rio, 

após anos de ditadura militar, 
Saturnino Braga cumpriu mandato 
de 1986 a 1988. Enfrentando 
uma gestão marcada por greves, 
precária situação econômica e 
cisões políticas, o político passou 
para a história da cidade como o 
responsável pela decretação de 
falência do Município. Entretanto, 
seus  esforços  na área  social 
merecem destaque, assim como a 
criação dos conselhos “Governo-
Comunidade”, que incentivavam 
a participação da comunidade no 
processo de tomada de decisões do 
governo municipal.

Cesar Maia
Prefeito que permaneceu no cargo 

por mais tempo (12 anos). Sua primeira 
administração (1993-1996) foi marcada 
pela realização de várias obras das quais 
se destacam o Rio-Cidade, o Favela 
Bairro e a Linha Amarela. Promoveu 
a descentralização administrativa, 
com a criação das subprefeituras, a 
criação da Multirio (empresa ligada 
à Secretaria de Educação) e da Rede 
Municipal de Teatros. Em seu segundo 
mandato (2001 a 2004), deu início 
à construção da Cidade do Samba, 
das Vilas Olímpicas, do Centro Luiz 

Prefeitos

Lagoa Rodirgo de Freitas vista do Leblon
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Luiz Alberto Bahia
Conselheiro pioneiro, o conceituado jornalista 

exerceu a Presidência do TCMRJ no biênio 1983-
1984. Foi um dos integrantes do grupo encarregado 
de apresentar argumentos em defesa dos Tribunais de 
Conta à Comissão Afonso Arinos, destinada a elaborar 
o anteprojeto da Constituição de 1988. Aposentou-se 
no início de 1993, por ter atingido os 70 anos. 

Maurício Azêdo
Escolhido por unanimidade pela Câmara Municipal, 

em 1995, para a vaga decorrente do falecimento do 
Conselheiro Rivadávia Maya, foi nomeado para o 
cargo somente em 1° de fevereiro de 1999, depois de 
prolongada batalha política e judicial. Permaneceu no 
cargo até sua aposentaria, em 2004.

Maurício Caldeira de Alvarenga
Decano dos sete primeiros Conselheiros do TCMRJ, 

ocupou duas vezes a Presidência da Casa. Aposentou-
se em 1988, aos 68 anos de idade.

Mauro Tavares de Souza
Um dos Conselheiros fundadores, ocupou a 

Presidência a partir de 1991 até seu falecimento, em 
1998. Sob sua direção, o Tribunal realizou seu primeiro 
concurso público e iniciou o processo de informatização. 
Os esforços no sentido de empreender a interação 

entre os controles externo e interno e de enfatizar a 
função pedagógica do exercício da fiscalização também 
marcaram sua passagem pela Casa.

Rivadávia Maya
Advogado criminalista e ex-vereador, foi o primeiro 

Conselheiro indicado pelo Poder Legislativo a integrar 
o Colegiado desta Casa. Permaneceu no cargo de 1990 
a 1995.

Sérgio Cabral 
Em vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro 

Luiz Alberto Bahia, ingressa no TCMRJ em 1993, onde 
permanece até sua aposentadoria, em 2007.

Sérgio Rodrigues
Um dos pioneiros, permaneceu no TCMRJ até 

1993, quando desocupou a cadeira de Conselheiro que 
foi preenchida pelo atual Presidente da Casa, Thiers 
Montebello.

Sílvio de Moraes
Um dos sete Conselheiros precursores do TCMRJ, 

exerceu a Presidência da Casa de 1982 a 1983 e de 
1886 até seu falecimento, em fevereiro de 1989. 
Sua experiência na administração pública e na vida 
parlamentar foi fundamental para a organização e 
instalação do recém-criado Tribunal.

Eternos Conselheiros

Gonzaga de Tradições Nordestinas, 
das Escolas Padrão e da construção 
do Hospital de Acari. Foi reeleito, 
no primeiro turno, para cumprir seu 
terceiro mandato, até 2008, durante o 
qual construiu o Planetário de Santa 
Cruz e equipamentos esportivos visando 
aos Jogos Pan-americanos de 2007, tais 
como o Estádio Olímpico João Havelange 
(Engenhão), o Parque Aquático Maria 
Lenk e a Arena do Rio.  Sua obra mais 
polêmica foi a Cidade da Música.

Luiz Paulo Conde
Ex-secretário de Urbanismo na 

primeira gestão de Cesar Maia, que 
também foi seu mentor político, 

Conde governou a capital fluminense 
de 1997 a 2000. A marca de sua 
admin i s t r ação  munic ipa l  f o i 
basicamente a continuidade das ações 
administrativas de seu antecessor, tal 
como o Favela-Bairro e o Rio-Cidade. 
Entre suas obras mais importantes, 
duplicou trecho da Avenida das 
Américas e remodelou a Rua Primeiro 
de Março. Também foi o responsável 
pela conclusão das obras da Linha 
Amarela.

Eduardo Paes
Ex-Subprefe i to  da  Barra  e 

Jacarepaguá no primeiro governo 
Cesar Maia, foi eleito para administrar 

o município do Rio de 2009 a 
2012. Desde o primeiro ano de 
mandato, Paes tem concentrado 
suas atuações no Choque de Ordem, 
uma operação geral de combate à 
desordem urbana na cidade. A 
ação, coordenada por uma nova 
secretaria criada para gerir o 
assunto, a Secretaria Especial de 
Ordem Pública, objetiva atacar 
situações que incomodam o dia a 
dia do carioca, inibindo ambulantes 
informais, flanelinhas, transporte 
pirata, construções irregulares, 
população de rua, publicidade não 
autorizada, desrespeito no trânsito 
e desordem nas praias. 
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Sambódromo
O Sambódromo é um marco 

na história do Tribunal, por ser a 
primeira grande obra fiscalizada pelo 
órgão.  Na época foi um investimento 
caro e polêmico, mas hoje é o ícone 
do Carnaval carioca.

Rio Cidade
O programa beneficiou cerca de 30 

bairros, valorizando e modernizando 
seus trechos principais, levando 
iluminação pública moderna, nova 
pavimentação de vias e calçadas, redes 
subterrâneas de canalização de águas 
pluviais, cabos de energia e telefonia, 
entre outros investimentos.

Linha Amarela 
Com 25 quilômetros de extensão, 

abrangendo viadutos, pontes, 
passarelas, praças e seis túneis, a 
via expressa que liga a Barra à Zona 
Norte desde 1997 contribuiu para a 
revitalização de áreas da Zona Oeste 
e do subúrbio carioca.

Mãos a obras

Rio Comunidade
Com obras iniciadas em 2001, o 

programa consistiu na implantação 
de drenagem para águas pluviais, 
meio-fio e sarjetas em concreto, 
pavimentação de logradouro, 
iluminação pública e urbanização 
geral de comunidades de baixa 
renda, desprovidas de infraestrutura 

e saneamento básico. 

Engenhão
Sede das principais competições 

do Pan-americano de 2007, o Estádio 
Olímpico João Havelange também 
será palco de importantes jogos 
da Copa do Mundo em 2014 e das 
Olimpíadas de 2016.

Este encarte foi produzido pelo Núcleo de Estudos e Planejamento (NEP), sob a coordenação de Carlos Augusto 
Werneck de Carvalho.
Realização: Sonia Mograbi, Maria Saldanha e Geani Farias | Revisão: Lígia Caputo, Mario Vicente Scovino e Sonia 
Mograbi | Fotos: Ivan Gorito Maurity

Engenhão

Desfile no Sambódromo
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Na edição de  maio  da 
R e v i s t a  T C M R J ,  o 
conselheiro Nestor Rocha, 
do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, revelou 
ter sido o idealizador do projeto 
do Sambódromo, construído há 26 
anos, durante o Governo de Leonel 
Brizola.

Citado como testemunha, João 
Araújo, ao ler a matéria intitulada 
“Revelações de Nestor Rocha mudam 
história do Sambódromo”, desejou 
manifestar-se em concordância com 
o depoimento do conselheiro. A 
Revista TCMRJ registrou. 

DEPOIMENTO

João Araújo confirma: 
“É de Nestor Rocha a ideia de 
criação do Sambódromo” 

João Araújo é empresário e produtor 
musical brasileiro. Dirigiu a gravadora das 
Organizações Globo, a Som Livre, durante 
muitos anos, tendo lançado nomes como 
Lulu Santos e seu filho Cazuza. 

“Fui testemunha ocular por acaso. 
Eu tinha contato com o Governador 
Leonel Brizola e estava na casa 
dele quando o Nestor chegou com 
várias plantas baixas debaixo do 
braço, dizendo ter interesse em 
mostrar um projeto de que o Brizola 
ia gostar muito. E o plano era esse: 
arquibancadas fixas, feitas de aço, 
construídas num local a escolher, 
permanente, para a realização dos 
desfiles das Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro; não mais precisaria 
daquele monta e desmonta anual. Era 
um projeto bastante interessante; o 
Brizola adorou e, quando ouviu que 

também estava prevista a construção 
de escolas públicas no espaço ocioso 
embaixo das arquibancadas – os 
CIEPs que ele sempre sonhou – ficou 
mais motivado ainda. Mostrou ao 
Darcy Ribeiro (vice-governador à 
época) que achou a ideia maravilhosa 
e, apoteótico que era, quis logo 
mostrar ao Oscar Niemeyer, que 
acabou por traçar a Passarela do 
Samba. Fui testemunha ocular por 
acaso sim, mas o fundamental aqui é 
a comprovação de que vi a satisfação 
de Leonel Brizola ao ver o projeto 
de Nestor Rocha, que tão logo fez 
concretizar”.
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Bairro histórico do Rio de 
Janeiro, São Cristóvão foi, 
inicialmente, habitado por 
índios da tribo dos Tamoios, 

aliados dos franceses durante a 
ocupação da França Antártica. 
Dizimados em 1567, os Tamoios 
deram lugar aos Temiminós de 
Araribóia, que tomaram conta da 
região. Entre 1572 e 1583, já de 
posse dos jesuítas, as terras foram 
desmembradas em três fazendas: do 
Engenho Velho, do Engenho Novo, e 
de São Cristóvão. 

Em 1627, a região foi efetivamente 
colonizada, quando da fundação da 
Igreja São Cristóvão, pela Companhia 
de Jesus. Historiadores afirmam 
que a igrejinha, hoje Matriz de 
São Cristóvão, foi erguida junto 
a uma praia habitada apenas por 
pescadores, que, para assistirem às 
missas, amarravam suas embarcações 
às portas da Igreja. À época, a 
região era um grande alagado que 
se estendia do Saco de São Diogo, 
litoral sinuoso da Baía de Guanabara, 
até os atuais Morros do Telégrafo e 
Pedregulho. O acesso era difícil, feito 
somente por mar.

O primeiro caminho terrestre, 
chamado Caminho de São Cristóvão, 
partia de Mata Porca – atual bairro do 
Estácio -, passava por um alagadiço – 
atual Praça da Bandeira – e, na altura 
do Morro do Barro Vermelho, fazia 
uma curva acentuada, e seguia até 
onde hoje é o bairro do Caju. Este 
percurso, que atravessava os Rios 
Trapicheiros, Comprido, Maracanã 
e Joana, começou a ligar a Cidade 
do Rio de Janeiro aos engenhos de 
açúcar e roças do interior. Com a 
integração, o comércio prosperou 
fazendo surgir uma vila, a que 
batizaram de São Cristóvão, em 
homenagem ao santo padroeiro da 
Igreja. Nascia aí o bairro oficialmente 

São CristóvãoRetrato 

dos 

Bairros 

denominado Bairro Imperial de São 
Cristóvão.

Com a expulsão dos jesuítas, em 
1759, as fazendas da região foram 
divididas em quintas e vendidas 
para ricos comerciantes. Quando 
D. João chegou ao Brasil, em 1808, 
o negociante Elias Antônio Lopes 
resolveu doar sua quinta para ser 
residência do monarca - a melhor 
casa-quinta da época, construída 
numa elevação com uma boa vista 

da Baía de Guanabara. Na entrada, 
foi colocado o Portão Monumental, 
presente do general inglês Hugh 
Percy, Duque de Northumberland, à 
Dom João. Tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, o 
portal foi transferido, em 1909, para 
a entrada do Jardim Zoológico, onda 
ainda se encontra. 

Em 1817, o príncipe herdeiro da 
Coroa, D. Pedro, recém-casado com 
D. Maria Leopoldina, passou a residir 

Matriz de São Cristóvão
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também no Palácio, então chamado 
de Paço Imperial, na Quinta da Boa 
Vista. Ali nasceram a futura Rainha 
de Portugal, D.Maria II (4 de abril 
de 1819), e o futuro Imperador do 
Brasil, D. Pedro II (2 de dezembro de 
1825). Mais tarde, em 29 de julho de 
1846, nasceu a Princesa Isabel, filha 
de D.Pedro II e D. Teresa Cristina. 
Atualmente, a Quinta funciona como 
parque público e abriga o Jardim 
Zoológico da Cidade, o Museu 
da Fauna e, no Palácio, o Museu 
Nacional.

Após a instalação da Família Real 
na Quinta da Boa Vista, São Cristóvão 
passou a ser considerado área nobre. 
Entretanto, o mar incomodava, pois 
formava manguezais e pântanos 
que se estendiam por toda a região, 
molestando os moradores com 
insetos e mau cheiro.  Ao longo do 
século XIX, após sucessivos aterros, 
a orla desapareceu dando lugar 
às indústrias e à modernização da 
cidade.

O s  p r i m e i r o s  v e í c u l o s  a 
circularem em São Cristóvão foram 
diligências de grandes negociantes 
que levavam pessoas para beijar 
as mãos do Rei. Depois, em 1839, 

surgiram os ônibus, veículos de dois 
andares puxados por quatro animais. 
A inauguração da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, durante o segundo 
reinado, e a chegada das linhas 
de bonde, inicialmente de tração 
animal (1860), mas logo eletrificado 
(1870), facilitaram a instalação de 
uma central de telefones (a primeira 
linha da América do Sul servia ao 
Paço Imperial) e a implementação 

I à Marquesa, com quem teve 
vários filhos.

Hoje•	  Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, antes Observatório 
Nacional criado por D.Pedro I, em 
1827, para ensinar navegação, 
orientar e estudar geograficamente 
o território brasileiro. Em 9 de maio 
de 1925, o Observatório recebeu a 
visita de Albert Einstein.

Na área da educação, o bairro de •	
São Cristóvão sedia o Colégio 
Pedro II, uma das mais tradicionais 
instituições de ensino do país, e a 
Escola Técnica (e Média) Estadual 
Adolpho Bloch, primeira e única 
escola pública em comunicação 
da América Latina.

O •	 Centro Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas, antigo 
Pavilhão de São Cristóvão, local 
com 156.000 m² de área coberta, 
é destinado a promover a música, 
dança, culinária e o  artesanato 
típicos do Nordeste Brasileiro. O 
Centro, também conhecido como 
Feira de São Cristóvão e Feira 
dos Paraíbas, abriga hoje a Feira 
Nordestina que há muitos anos 
já funcionava na rua em volta do 
Campo de São Cristóvão.

Conhecido como “Montmartre •	
carioca” (alusão ao local de 
encontro de artistas parisienses), 
o minibairro Santa Genoveva 
começa na altura do número 
446 da rua São Cristóvão e foi 

construído no início do século XX 
(1917) pelo Visconde de Morais. 
O conjunto arquitetônico de casas 
coladas foi edificado em ruas e 
ladeiras com paralelepípedos 
importados de Portugal, semelhante 
ao bairro parisiense. A capela situada 
no alto do minibairro é cópia em 
escala diminuída da capela existente 
na “Cidade Luz”.

O •	 Museu do Primeiro Reinado, 
histórico e artístico, é dedicado 
à preservação da memória do 
período do reinado de D. Pedro 
I no Brasil. Está instalado no 
Palacete do Caminho Novo, prédio 
onde vivia a Marquesa de Santos, 
tombado pelo IPHAN, em 1938. O 
Palacete foi presente de D.Pedro 

Atrações de São Cristóvão

das redes de água, luz, esgoto e gás 
no bairro. A instalação de indústrias 
ocorre de forma espontânea e 
maciça, modificando o perfil do 
bairro de residencial nobre para área 
fabril. Mas, em 2004, foi votado e 
aprovado o Plano de Estruturação 
Urbana para São Cristóvão – PEU 
que, certamente, irá revitalizar e 
redefinir gabaritos e características 
do novo bairro. 

Quinta da Boa Vista com Museu Nacional ao fundo
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Bairro de classe média alta e  
alta da Zona Sul carioca, o 
Jardim Botânico apresenta rara 
concentração de vegetação em 

área urbana. O Parque Lage, o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, e a região 
do Horto são os principais responsáveis 
por cerca de 1.300.000 m² de densa 
arborização.

O começo

No século XVI, a região conhecida 
como Jardim da Gávea era ocupada 
por grandes chácaras e engenhos de 
cultura à cana de açúcar. Se estendia da 
Lagoa (área pertencente ao comerciante 
Rodrigo de Freitas) até os atuais bairros 
da Gávea e Jardim Botânico. 

Com a chegada da Família Real ao 
Brasil, em 1808, o Príncipe Regente D. 

Jardim BotânicoRetrato 

dos 

Bairros 

João VI comprou o Engenho da Lagoa 
para a construção de uma Fábrica de 
Pólvora, hoje, Solar da Imperatriz.

Em junho de 1809, D. João VI 
mandou preparar um Jardim de 
Aclimatação, próximo à Fábrica, para 
a introdução de especiarias das Índias 
Orientais: noz-moscada, canela e 
pimenta-do-reino, que deram origem 
ao atual Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro.  Inicialmente, o acesso à região 
se dava por canoas pela Lagoa e um 
caminho precário conhecido como 
Rua do Oliveira, que passava pelo 
sopé do Corcovado, chegando até o 
Rio Cabeça. Em 1860, o Comendador 
Carvalho, proprietário da Chácara da 
Bica, aterrou o caminho que, mais tarde, 
se transformou na atual Rua Jardim 
Botânico. 

As linhas de bondes chegaram em 

janeiro de 1871, dividindo chácaras, 
desenhando o bairro. No final do 
século XIX, duas importantes fábricas, 
concorrentes, foram implantadas, 
imprimindo notoriedade ao bairro: 
a Companhia de Tecidos Carioca, na 
atual Rua Pacheco Leão, em 1884; e a 
Fábrica de Tecidos Corcovado, na Rua 
Jardim Botânico, em 1889. Quando 
demolidas, as fábricas deram origem a 
ruas residenciais do bairro. 

O Parque Lage

O atual Parque Henrique Lage, área 
com mais de 52 hectares de floresta 
nativa da Mata Atlântica era em 1811, 
fazenda pertencente a Fagundes Varela, 
na qual funcionava o Engenho de Açúcar 
Del Rei. Comprada por Antônio Martins 
Lage, em 1859, a região passou a se 
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chamar “Parque dos Lage”. Foi vendida, 
em 1913, para o Dr. César de Sá Rabello, 
mas, em 1920, Henrique Lage, neto de 
Antônio Martins Lage, consegue reaver a 
antiga propriedade da família. Tombada 
pelo IPHAN em 1957, como patrimônio 
histórico e cultural da cidade do Rio de 
Janeiro, a propriedade foi desapropriada 
e convertida em parque público.

Hoje, o Parque Lage abriga a Escola 
de Artes Visuais e preserva antigos 
atrativos como palmeiras imperiais, 
jardins construídos aos moldes 
europeus, chafariz, e o lago, conhecido 
por “Lago dos Patos”. Possui, ainda, 
aquário, pontes, quiosques, brinquedos 
para crianças, e trilha na floresta, que 
leva, os aventureiros, até o alto do 
Corcovado.

  
O Jardim Botânico 

Exemplo de diversidade da flora 
brasileira e estrangeira, o Jardim 
Botânico – anteriormente chamado 
de Real Horto (de 1809 a 1822) e Real 
Jardim Botânico (de 1822 a 1890) - 
abriga cerca de 6.500 espécies (algumas 
ameaçadas de extinção), distribuídas por 
uma área de 54 hectares, em estufas e ao 
ar livre. As primeiras espécies vindas do 
estrangeiro foram trazidas por Luiz de 
Abreu Vieira e Silva, que presenteou ao 
Príncipe Regente  com um exemplar de 
Roystonea oleracea, palmeira originária 
das ilhas Maurício, nas Antilhas. 
Plantada por D. João VI, em 1809, no 
Real Horto – nome do Jardim Botânico, 
à época -, a primeira Roystonea oleracea, 
a Palma Mater, passou a ser conhecida 
como Palmeira Imperial. A Palma 
Mater, que floresceu pela primeira vez 
em 1829, foi destruída por um raio em 
1972, mas seu tronco foi preservado e 
encontra-se em exposição no Museu 
Botânico. No lugar, foi plantado outro 
exemplar, simbolicamente chamado de 
Palma Filia.

Considerado pela UNESCO “Reserva 
da Biosfera”, o Jardim Botânico possui, 
atualmente, centro de visitantes, chafariz, 
aleias, trilhas, orquidário, bromeliário, 
e a mais completa biblioteca do país 
especializada em botânica, com mais de 
32 mil volumes. Como reconhecimento 

de importância científica, foi rebatizado 
como “Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico”, em 1998. Em 2002, tornou-
se autarquia.

O Horto

A bela região do Horto, encravada na 
Serra da Carioca e circundada pela mata 
atlântica do Parque Nacional da Tijuca, 
é um bom local para os praticantes de 
trilhas; há caminhos que dão acesso às 
cachoeiras do Quebra, Chuveiro, da 
Gruta e dos Primatas.

Ao final da rua Pacheco Leão, 
encontra-se o Solar da Imperatriz, onde 
funcionou o Engenho Nossa Senhora 
da Conceição da Lagoa, o mais antigo 
engenho de açúcar do Rio de Janeiro, 
construído em 1575. Em 2001, o Solar 
foi  inaugurado como Escola Nacional 
de Botânica Tropical - a primeira 
do gênero, na América Latina. Ao 

lado, encontra-se o Horto Florestal, 
área de produção de mudas para 
reflorestamento em todo o Brasil.

O bairro hoje

A arquitetura do Jardim Botânico é 
bastante variada. Algumas construções 
antigas foram preservadas, porém, a 
maioria dos prédios é de edificação 
mais moderna. A principal rua é a 
Jardim Botânico, que se estende por 
todo o bairro, e concentra diferentes 
atividades comerciais e serviços 
diversos. É um importante eixo viário 
da Zona Sul carioca que canaliza parte 
do trânsito em direção a São Conrado 
e Barra da Tijuca.

A proximidade com a Lagoa 
Rodrigo de Freitas e a densa vegetação 
dão ao bairro temperatura mais 
amena que a média da cidade do Rio 
de Janeiro.
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IMAGEM SOLIDÁRIA

Sonho do radiologista Romeu Côrtes Domingues, diretor médico de duas clínicas 
de radiologia, o projeto Imagem Solidária tem como objetivo dar acesso a exames 
complexos como ressonância magnética, ultrassonografia e mamografia, à população 
de baixa renda do Rio de Janeiro, a preços subsidiados, em média 85% abaixo dos 
cobrados por clínicas particulares. A Clínica, situada em Botafogo, atende a pacientes 
com pedidos de exames prescritos por hospitais da rede pública de saúde. Toda a 
renda proveniente do pagamento dos exames é reinvestida no Projeto. Saiba um pouco 
mais sobre o médico que considera que, quanto mais ajuda, mais sua vida pessoal e a 
profissional melhoram.

Romeu Côrtes Domingues

  Onde o Sr. nasceu? Como 
foi sua infância?
 Sou mineiro. Moro no Rio desde 
os nove anos e sou o mais velho de 
três filhos médicos, três radiologistas.
Meu pai era médico no interior e 
me mandou para o Rio com minha 
mãe e minha tia. “Vocês vão para 
o Rio, novinhos, para estudar. Eu 

vou investir em educação e não em 
fazendas. Vou colocar vocês em colégio 
bom para estudar inglês, para passarem 
no vestibular. Se vocês ficarem aqui, 
em Pádua, as chances de passarem são 
menores”. Durante onze anos, minha 
mãe viu o meu pai somente nos fins de 
semana. Então, na época do vestibular, 
me senti na obrigação de passar, não 

por mim, e sim pelo sacrifício dos 
meus pais. Eu e meus irmãos passamos 
para a UFRJ, no Fundão. Nós três 
estudamos no Santo Inácio, fizemos 
faculdade de medicina no Fundão e nos 
especializamos em Radiologia. Fizemos 
pós-graduação no exterior, com auxílio 
de bolsa da CAPES, pois meu pai não 
dispunha de recursos para nos manter. 
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Hoje, trabalhamos juntos. Sou muito 
agraciado por poder trabalhar com 
meus irmãos, em quem confio. Não 
tenho sócios, tenho irmãos.

Como surgiu o desejo de ajudar aos 
carentes? De que maneira o senhor 
fazia isso?
 Fiz residência no Hospital do 
Fundão. Durante meu curso, trabalhei 
tanto no Fundão, que é um hospital 
público universitário, como no Miguel 
Couto e no Souza Aguiar. O fato das 
pessoas carentes não terem acesso a 
exames de alta tecnologia, tais como 
tomografia e ressonância, foi algo 
que me marcou muito. A carência 
era enorme. A maioria dos hospitais 
municipais, estaduais e federais não 
dispunha desses tipos de exames. Nos 
poucos hospitais públicos onde os 
exames eram realizados, os mesmos 
funcionavam de maneira precária. 
As máquinas viviam com problemas. 
Com isso, as pessoas tinham acesso a 
esses exames quando já estavam em 
um estágio avançado da doença. Isso 
me incomodava.

Como surgiu o Imagem Solidária? 
Já tinha o formato que tem hoje?
 Quando voltei dos Estados 
Unidos, fui trabalhar no Hospital 
dos Servidores do Estado (HSE). O 
aparelho de ressonância, que custou 
uma fortuna, funcionou somente por 
um ano, o tempo de garantia. Aquilo 
me deixou triste, arrasado e eu pedi 
demissão. Eu não queria permanecer 
em um emprego público tomando 
cafezinho e perdendo meu tempo. À 
época, trabalhava também no Hospital 
Samaritano, que é um dos maiores 
hospitais do Rio de Janeiro, dispondo 
de alta tecnologia e procurado por 
pessoas com planos de saúde ou que 
podem pagar exames. Essa contradição 
ficou muito marcada.
 Depois, acabamos montando 
nossa própria clínica e, há quatro 
anos, iniciamos o projeto Imagem 
Solidária, uma clínica de diagnóstico 
por imagem para pessoas carentes, 

que teve e continua tendo o apoio 
de pessoas, empresas e médicos 
solidários. Eu e meu sócio doamos uma 
máquina de ressonância magnética, a 
qual foi instalada gratuitamente pela 
GE; o reitor do Colégio Santo Inácio, 
onde estudei, arrumou o espaço e 
arcou com a energia; a Amil realizou 
as obras; a Kodak e a Guerbet (empresa 
de contraste francesa) forneceram, 
respectivamente, os filmes e o 
contraste para os exames. Os médicos 
que trabalham no projeto eram os 
nossos, então, ficou fácil executar um 
projeto dito impossível.

De que maneira a Organização 
atua?
 A clínica parece uma clínica 
privada da zona sul, com conforto, 
dignidade e carinho. Já funcionamos 
há quatro anos, atendendo a pessoas 
carentes, filtradas por um serviço de 
assistência social. A pessoa tem que 
comprovar onde mora e quanto ganha. 
Realizamos mais de 50.000 exames 
de ultrassonografia, mamografia e 
ressonância. Infelizmente, o tempo de 
espera para se fazer uma ressonância 
ainda é grande (cerca de quatro 
meses).   

De que modo o Sr. imagina o 
futuro do Imagem Solidária e do seu 
trabalho?
 Não vejo dificuldade em dar 
continuidade ao trabalho. Nós formamos 
os médicos, mão de obra qualificada. A 
máquina nova, a verba fornecida pela 
Petrobras e a participação das demais 
empresas, através de seus trabalhos 
sociais, permitem o funcionamento do 
projeto por dez anos.

O que representa, atualmente, 
em termos de responsabilidade, o 
reconhecimento público do trabalho 
desenvolvido pelo senhor?
 É gratificante. Primeiro, conseguir 
montar o projeto; há horas em que 
desanimamos, pensamos em desistir. 
Segundo, perceber que o projeto se 
tornou autossustentável. No início, 

eu ia muito à Clínica. Hoje, minha 
presença constante não é mais 
necessária. Não existe nada melhor 
do que você montar um negócio 
com seus próprios médicos, delegar 
e descobrir que ele funciona bem, de 
forma autossuficiente. Imagina se eu 
tivesse que ficar pedindo dinheiro 
para um projeto no vermelho ou 
se os exames estivessem sendo 
realizados de forma inadequada? 
O bom funcionamento do Imagem 
Solidária me deu tranquilidade 
para iniciar outro projeto. Sempre 
que realizamos um sonho, temos 
que colocar outro sonho em nossas 
vidas.

Quantas pessoas são atendidas pela 
Imagem Solidária e de que modo?
 Atendemos com qualidade, 
em média, cem pessoas por dia, 
entre ressonâncias, mamografias e 
ultrassonografias. Hoje, cobramos 
um valor simbólico, para as pessoas 
darem valor e ajudar a pagar o salário 
dos médicos. Uma ressonância, 
que numa clínica privada custa 
oitocentos reais, na Imagem Solidária 
custa cento e vinte e cinco reais, 
quase 15% do valor do exame; uma 
ultrassonografia, vinte reais e uma 
mamografia, vinte e cinco reais. 
Então, mesmo uma pessoa carente 
consegue pagar. Desta forma, a 
Clínica vem funcionando muito bem 
e é motivo de orgulho para a gente.

De que maneira o trabalho social 
influi na sua vida?
 Um projeto do porte do Imagem 
Solidária nos ocupa muito, limitando 
nosso tempo com a família ou de 
lazer. Mas eu acredito que, quanto 
mais ocupado, mais tempo nós temos. 
A pessoa desocupada é que não tem 
tempo para nada.
 Nós somos agraciados com saúde 
física e mental. Quanto mais ajudo, 
mais melhoram minha vida pessoal e 
profissional. Às vezes, temos decepções 
mas, no cômputo geral, o trabalho 
social só me traz satisfação.    
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Rio de Janeiro, uma geografia de 
beleza e uma radiografia de bom humor!

Esta foi a minha primeira impressão quando 
cheguei, por volta de 1960.

Andarilho surpreso, procurei conhecer todas estas 
obras da natureza que circulam a Baía de Guanabara e 
enfeitam o contorno desta cidade, no litoral atlântico, o 
Morro da Urca, o Mirante Dona Marta, o Pão de Açúcar, 
o Corcovado e seu Cristo, a Pedra do Leme, o Arpoador, 
o Morro Dois Irmãos, as Praias de Icaraí e Jurujuba, a 
Ilha das Cagarras, o Jardim Botânico, o Parque Laje, 
a Estrada do Joá, a Floresta da Tijuca, a Ilha Fiscal, a 
Praia do Flamengo, a encosta do final do Leblon com 
o velho casarão tombado e a Avenida Niemeyer. Tanta 
coisa bonita!

Esta geografia foi cantada e lembrada em poesias, 
músicas, pinturas e contos memoráveis, por grandes 
cariocas natos ou de coração. Vinícius de Moraes, Di 
Cavalcanti, Lamartine Babo, Fernando Lobo, Ataulfo 
Alves, Nelson Rodrigues, Ronaldo Bôscoli, Ciro Monteiro, 
Sérgio Porto, Armando Nogueira, Samuel Wainer, 
Paulinho Soledade, Antonio Maria, Pixinguinha, Leila 
Diniz, Maysa, Tom Jobim, Bibi Ferreira, Elis Regina, 

Carta de amor ao Rio
Manolo (Manuel Rieiro Romar)*

Carlinhos de Oliveira, Paulo Mendes Campos, Rubem 
Braga, Paulo Case, Carlos Machado, Sílvio Pinto, Sérgio 
Cabral, Ari Barroso, Roniquito, Tarso de Castro, Grande 
Otelo, Oscarito, Hélio Pellegrino, Otto Lara, Dolores Duran, 
Chico Buarque, Carlinhos Lira, Mauro Salles, Djanira e 
muitos outros.

Não seria demais imaginar a identificação de cada um 
deles com essa cidade, no seu detalhe, ou no seu todo.

Se arriscássemos arranjar todas estas pessoas como 
peças de caleidoscópio, certamente apareceriam imagens 
singulares, numa mistura de alegria, bom humor e 
criatividade, próprios do carioca.

Aqui no meu “espaço de encontro” tive a oportunidade 
de conhecer todos eles e verificar o quanto era simples, 
profundo e espontâneo o amor de cada um pelo Rio de 
Janeiro.

Eu também me deixei contagiar pelo Rio, pelas mesmas 
emoções, a ponto de querer extravasar meus sentimentos 
e escrever estas linhas de amor ao Rio sem a pretensão 
de poeta ou de escritor, mas com a emoção de um filho 
adotado.

Rio, cidade sem ausência, plena de luz e calor, cidade 
maravilhosa, vibrante como seu samba, heróica como seus 
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morros, graciosa como suas marés, é na verdade a síntese 
da cultura e civilização do Brasil e cenário e símbolo 
alegre de um povo que quer sempre viver intensamente.

Vamos prezar nosso Rio!
Para isto é preciso entender que para preservá-

lo devemos respeitar sua natureza, sua gente, suas 
peculiaridades e sua história.

É certo que a cidade cresceu muito mais do que 
podia.

As consequências aí estão, no dia a dia do carioca.
O que é preciso é a intervenção responsável e competente 

do Estado, no âmbito de saneamento básico, da saúde e do 
ensino, procurando dotar o Rio de Janeiro de uma infra-
estrutura social que certamente criará base sólida para o 
desenvolvimento econômico, cultural e artístico do povo.

Os favores são finitos. Eles têm limites. E, quando 
chegam esses limites, as consequências aparecem sob os 
aspectos de toda ordem.

Que o carioca desperte sozinho, com sua alegria e seu 
bom humor, para encontrar uma solução, na oportunidade 
das novas eleições.

O resto deixa por conta da sociedade, que sempre 
soube o que fazer de melhor e que desde a época de Mem 

de Sá vem colaborando para preservar seus contornos, 
suas belezas naturais, seus monumentos históricos. E 
seus valores humanos.

Não é à toa que esta metrópole recebeu o apelido 
mundial de “Cidade Maravilhosa”.

Ser gente do Rio é ter sorrisos e responsabilidades, é 
ser, enfim, carioca!

Acreditamos em nós, porque acreditamos no Rio. 
De cada uma de nossas janelas, em cada canto deste 
Rio, oremos com o Cristo Redentor, altivo e de braços 
abertos, para que nos ajude nesta tarefa de recuperação 
total da Cidade.

A cada um o que seja de sua competência, e a todos 
um imenso ideal, sem perder de vista que somos todos 
iguais perante a Deus.

Daqui a pouco tempo as desigualdades não serão 
tão injustas, porque foi oferecido a todos o direito de 
crescer e multiplicar-se, num ambiente de oportunidade 
para todos.

Este é o Rio que queremos, e para isto devemos nos 
esforçar. Enquanto é tempo.

* Ex-dono do Restaurante Antonio’s, no Leblon, ponto de 
encontro de artistas, políticos e intelectuais na década de 70
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Em 2008 foram realizados 
inúmeros eventos come-
morativos aos dois decênios 
da Constituição Cidadã, 

assim denominada pelo Presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, o 
saudoso deputado Ulysses Guimarães, 
em razão da instauração do novo 
ordenamento constitucional do País.

A  a l u d i d a  C a r t a  d e  1 9 8 8 
redesenhou, por conseguinte, o 
Sistema de Planejamento Nacional1, 
tendo previsto três instrumentos 
orçamentários, vale dizer, as leis 
relativas ao Plano Plurianual - PPA, às 

O planejamento às avessas

Silvio Freire de Moraes
Secretário-Geral do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Professor de Direito Financeiro do Centro Ibero-Americano de Administração e 
Direito – CEBRAD.

Silvio Freire de Moraes demonstra, em sua análise, 
a inviabilidade de cumprimento, no primeiro ano 
de governo, dos prazos de encaminhamento, pelo 
Presidente da República, e de apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos projetos de lei relativos ao 
Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias. 

Palavras-chave: Planejamento. Leis Orçamentárias. Prazos. PPA. LDO.
Sumário: 1. O Plano Plurianual – PPA – 2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – 3. A incompatibilidade 

do Sistema de Planejamento – 4. Conclusão

Diretrizes Orçamentárias - LDO e ao 
Orçamento Anual - LOA, com o intuito 
de integrar propostas de longo prazo, 
curto prazo e a perfeita ligação destas 
pela expressão quantitativo-financeira 
e física dos programas de governo.

Relembre-se, por oportuno, que 
no sistema pretérito eram necessárias 
apenas duas peças orçamentárias: 
o  O r ç a m e n t o  P l u r i a n u a l  d e 
Investimentos, cujo Quadro de 
Recursos e de Aplicação de Capital 
era aprovado por decreto do Poder 
Executivo, abrangendo, no mínimo um 
triênio2 e a Lei Orçamentária Anual.

O  c o n s t i t u i n t e ,  p o r t a n t o , 
incorporou à estrutura orçamentária 
anterior um novo plano de curto 
prazo designado de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, além de ampliar 
a  vigência  e  os elementos  do 
planejamento de longo prazo. 

A questão que nos propomos 
a examinar é a incompatibilidade, 
no primeiro ano de governo, dos 
atuais prazos de encaminhamento 
e de apreciação dos projetos de lei 
referentes ao Plano Plurianual e às 
Diretrizes Orçamentárias.

1. O PLANO PLurIANuAL - PPA

O planejamento de longo prazo 
da Pública Administração 
passou a ser estabelecido 
pelo Plano Plurianual - 

PPA, previsto no art. 165, § 1º, da Carta 
Republicana, cabendo ao Congresso 
Nacional apreciar, por meio de suas 

duas Casas, obrigatoriamente, as 
propostas que orientarão os futuros 
planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais.

O próprio comando constitucional3 
definiu os parâmetros a serem 
observados na sua elaboração, tendo 

MARCOS NÓBREGA apontado, em 
excelente compêndio dedicado à Lei 
de Responsabilidade Fiscal e às Leis 
Orçamentárias, estes elementos:

 “Quatro aspectos chamam a 
atenção para o conteúdo do PPA:

“a) forma regionalizada;

1 Estas peças orçamentárias, evidentemente, estarão balizadas pelo Plano de Desenvolvimento Nacional, previsto no art. 174 da Constituição 
Federal, vez que, conquanto seja indicativo para o setor privado, é determinante para o setor público.
2  Lei Federal nº 4.320/64:
“Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder 
Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio.”
3 Constituição Federal de 1988:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
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“

”

A elaboração 
do plano 

plurianual é 
uma tarefa 

que se estende 
muito além 
dos limites 
do órgão de 

planejamento 
do governo.

“b) diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal;

“c) despesas de capital ou outras 
dela decorrentes;

“d )  p rogramas  de  duração 
continuada.”4

Destaque-se, a esse respeito, que 
o corpo permanente da Constituição 
não estipulou o prazo de vigência 
deste planejamento de longo prazo 
(PPA), encontrando-se, no entanto, 
fixado provisoriamente, como adiante 
veremos, em dispositivo constante do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT.

Ao tratar do campo temático 
reservado à matéria, a Carta Política 
de 1988 conferiu à lei complementar 
a disciplina acerca do exercício 
financeiro, da vigência, dos prazos, 
da elaboração e da organização do 
plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária 
anual5.

E m  r e l a ç ã o  a o  e x e r c í c i o 
financeiro, o Supremo Tribunal 
Federal, quando reconheceu, no 
julgamento da ADI nº 1.726/DF 6, a 
incidência do fenômeno da recepção, 
permitindo a absorção da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
com status de lei complementar, 
restou por solucionar a questão, 
mantendo o período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de cada ano7.

Cabe acentuar, de outro lado, 
que o fato  da Suprema Corte 
ter proclamado a integração da 
mencionada lei pré-constitucional 
ao novo ordenamento jurídico, 
não significa  absolutamente a 

atestação de validade de todas as 
suas normas.

Isto porque, quando demonstrada 
a dissonância entre as disposições 
legais, como por exemplo, no caso 
do art.  23 do aludido diploma 
principiológico, ocorre justamente 
o inverso, ou seja, a não recepção 
d a  n o r m a  p e l a  C o n s t i t u i ç ã o 
s u p e r v e n i e n t e ,  t e n d o  c o m o 
consequência a sua revogação.

Extremamente oportunas,  a 
propósito, as observações feitas por 
NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, 
em artigo a respeito da Teoria da 

Recepção:
“É perfeitamente possível a 

recepção parcial de uma norma, isto 
é, ela pode ter uns artigos contrários 
à nova Constituição e outros não. 
Neste caso, os contrários serão 
revogados e os acordantes serão 
recepcionados.”8 (gizamos)

Pe r f i l h a n d o  e s t e  m e s m o 
entendimento, e ainda mais incisivo 
em relação à norma de regência, 
o escólio de MARCUS JURUENA 
VILLELA SOUTO, quando ao tratar 
da Constituição Econômica, adentrou 
nos instrumentos normativos do 
sistema orçamentário:

“A Constituição de 1988, como 
as anteriores, adotou a técnica das 
leis complementares e disciplinou 
qual a lei complementar que trataria 
de explicar como deve ser elaborada 
a lei do orçamento; in casu, a Lei 
Federal nº 4.320 é uma lei ordinária, 
recepcionada com eficácia de lei 
complementar pela Constituição 
de 1988,  naquilo que não foi 
contrariada.”9 (grifamos)

Retomando o curso da análise 
dos demais aspectos previstos para 
figurarem na futura lei complementar, 
veremos que os atinentes à vigência 
e ao prazo, restaram contemplados 
em normas provisór ias  -  mas 
específicas - no art. 35, § 2º, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Confira-se:

“Art. 35. .............
“(...)
“§ 2º - Até a entrada em vigor da 

lei complementar a que se refere o 
art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas 

(...)
“§1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”
4 NÓBREGA, Marcos. Lei de Responsabilidade Fiscal e as Leis Orçamentárias. São Paulo: Juarez Freitas, 2002, p. 99/100.
5 Constituição Federal de 1988:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(...)
§9º - Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias 
e da lei orçamentária anual;
6 Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 4 fev. 2009.
7 Art. 34 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c art. 1º da Lei Federal nº 810/49:
“Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.”
“Art. 1º Considera-se ano o período de doze meses contado do dia do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte.”
8 SILVA, Nivaldo Oliveira da. Teoria da recepção. Clubjus, Brasília-DF: 29 de maio de 2008. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&v
er=1139.16170&hl=no. Acesso em: 30 jan. 2009.
9 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo em debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 9.
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as seguintes normas:
“I - o projeto do plano plurianual, 

para vigência até o final do primeiro 
exercício financeiro do mandato 
presidencial subsequente, será 
encaminhado até quatro meses 
antes do encerramento do primeiro 
exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento da sessão 
legislativa;

“II - o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias será encaminhado 
até oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período 
da sessão legislativa;

“III - o projeto de lei orçamentária 
da União será encaminhado até 
quatro meses antes do encerramento 
do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa.”

O texto do projeto da Lei de 
responsabilidade Fiscal - LrF10, 
aprovado pelo Congresso Nacional, 
albergava no art. 3º regras acerca do 
projeto de lei do Plano Plurianual, 
reduzindo em um quadrimestre 
o prazo de encaminhamento (de 
agosto para abril) e abreviava de 
15 de dezembro para 30 de julho 
a apreciação do Poder Legislativo, 
considerada a redação original do art. 
57 da Constituição Federal11.

Eis o teor do dispositivo vetado:
“Art. 3º O projeto de lei do plano 

plurianual de cada ente abrangerá os 
respectivos Poderes e será devolvido 
para sanção até o encerramento 
do primeiro período da sessão 
legislativa. 

(...)
“§ 2º O projeto de que trata o 

caput será encaminhado ao Poder 
Legislativo até o dia trinta de abril do 
primeiro ano do mandato do Chefe 
do Poder Executivo.”

N e s t e  p a s s o ,  i m p o r t a n t e 
reproduzirmos, no essencial, as 

razões que orientaram o Presidente 
da república  a  considerar  os 
preceitos contrários ao interesse 
público e, consequentemente, a apor 
veto aos dispositivos:

“O caput deste artigo estabelece 
que o projeto de lei  do plano 
plurianual deverá ser devolvido 
para sanção até o encerramento do 
primeiro período da sessão legislativa, 
enquanto o §2º obriga o seu envio, 
ao Poder Legislativo, até o dia 30 de 
abril do primeiro ano do mandato 
do Chefe do Poder Executivo. Isso 
representará não só um reduzido 
período para a elaboração dessa peça, 
por parte do Poder Executivo, como 
também para a sua apreciação pelo 
Poder Legislativo, inviabilizando o 
aperfeiçoamento metodológico e a 

seleção criteriosa de programas e 
ações prioritárias de governo.

“Ressalte-se que a elaboração do 
Plano Plurianual é uma tarefa que se 
estende muito além dos limites do 
órgão de planejamento do governo, 
visto que mobiliza todos os órgãos e 
unidades do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário. Além disso, o novo 
modelo de planejamento e gestão das 
ações, pelo qual se busca a melhoria 
de qualidade dos serviços públicos, 
exige uma estreita integração do 
Plano Plurianual com o Orçamento 
da União e os planos das unidades 
da Federação. 

“Acrescente-se, ainda, que todo 
esse trabalho deve ser executado 
justamente no primeiro ano de 
mandato do Presidente da República, 

10 Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
11 Constituição Federal de 1988:
“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.” 
(redação original)

“

”

O novo modelo de planejamento  
e gestão das ações, pelo qual se busca 
a melhoria de qualidade dos serviços 

públicos, exige uma estreita integração 
do Plano Plurianual com o Orçamento 
da União e os planos das unidades da 

Federação. 
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quando a Administração Pública 
sofre as naturais  dif iculdades 
decorrentes da mudança de governo 
e a necessidade de formação de 
equipes com pessoal nem sempre 
familiarizado com os serviços 
e sistemas que devem fornecer 
os elementos essenciais para a 
elaboração do plano.

“Ademais, a fixação de mesma 
data para que a União, os Estados 
e os Municípios encaminhem, ao 
Poder Legislativo, o referido projeto 
de lei complementar não leva em 
consideração a complexidade, as 
peculiaridades e as necessidades de 

cada ente da Federação, inclusive os 
pequenos municípios.”

Importante destacar, desde logo, 
que não houve qualquer proposta 
de disciplinar – na LRF – a vigência 
da primeira peça do tríplice sistema 
orçamentário, vale dizer, mesmo 
que o dispositivo fosse incorporado 
ao  arcabouço jur ídico  pátr io , 
permaneceria - como atualmente 
permanece - o prazo quadrienal 
previsto no art. 35, § 2º, I, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com o encerramento 
da produção de seus efeitos no final 
do primeiro ano do mandato do 

governante subsequente.
Assim, em resumo, o Plano 

Plurianual deverá ser elaborado 
com os elementos constantes do 
art. 165, § 1º, da CF, e enviado pelo 
Presidente da República ao Poder 
Legislativo até 31 de agosto do 
primeiro ano de governo, devendo 
as duas Casas Congressuais apreciá-
lo tendo como limite o dia 22 de 
dezembro do mesmo exercício, 
em função da nova redação do art. 
57, resultante da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 50, de 14 
de fevereiro de 200612.

12 Constituição Federal de 1988:
“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 
(Redação conferida pela EC nº 50/06).”
13 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, volume V. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 66.
14 O Ministro NELSON JOBIM defendeu a tese de que a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária estão no 
mesmo plano e, embora exista uma vinculação entre uma lei e outra, qualquer alteração numa norma posterior que contrarie a anterior, por não 
ter status inferior, importaria na revogação de seu dispositivo. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 4 fev. 2009.
15 Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 4 fev. 2009.
16 Constituição Federal de 1988:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(...)
“§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.”

2. A LeI De DIreTrIzeS OrçAmeNTárIAS – LDO

A segunda peça de plane-
jamento orçamentário, 
enumerada no inciso II do 
art. 165 da Constituição 

Federal, é a denominada Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, tendo 
como função essencial estabelecer as 
metas e definir as prioridades das 
ações governamentais para o exercício 
subsequente.

A inovação, segundo a lição de 
RICARDO LOBO TORRES, foi fruto 
da influência das Constituições da 
República Federal da Alemanha e 
da França e, por ser um instrumento 
típico de sistemas parlamentaristas, 
estaria encontrando dificuldades 
de adaptação no presidencialismo 
brasileiro13.

A complexidade da matéria 
restou atestada pelo Colégio da Casa 
maior da Justiça Nacional quando, 

após intensos debates travados na 
apreciação da ADI-MC 2108/PE, o 
eminente Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE asseverou:

“Não estou divergindo de V. Exª, 
estou dando um exemplo de como 
essa lei é importante. Então não é uma 
lei para dar conselho. Não quero é me 
comprometer com a tese do Ministro 
Nelson Jobim de que o desrespeito às 
diretrizes da LDO pela lei orçamentária 
será uma mera revogação de diretriz 
não observada. embora não haja 
uma hierarquia, há uma diferença 
substancial entre a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária.”14 
(negritos acrescentados)

Nada obstante, o valor da nova 
peça orçamentária, reafirmada na 
transcrição acima, e a natureza 
essencialmente transitória já haviam 
sido reconhecidos pela Suprema 

Corte, no julgamento da ADI-QO 
nº 612/RJ, tendo o ilustre Ministro 
CELSO DE MELLO consignado:

“Esse ato estatal, que constitui um 
dos mais importantes instrumentos 
normativos do sistema orçamentário 
brasileiro, traduz espécie legislativa de 
caráter temporário.”15 (assinalamos)

Em sua obra destinada às Finanças 
Públicas Democráticas, DIOGO DE 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO 
especificou todos os comandos 
constitucionais e infraconstitucionais 
inerentes ao tema, mas ficaremos 
restritos aos primeiros, é dizer, aos do 
§ 2º do art. 165 da Carta Magna16:

“Em suma, são quatro as funções 
constitucionais da LDO:

“1. Fixar metas e prioridades para 
a Administração, incluindo despesas 
de capital para o exercício financeiro 
subsequente;
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“2. Orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária anual;

“3. Dispor sobre alterações na 
legislação tributária;

“4. Estabelecer a política de 
aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento.”17

No que se refere ao prazo e 
à vigência, verificamos que tais 
atributos, assim como no caso do Plano 
Plurianual, não foram contemplados 
no corpo permanente da Constituição, 
remetendo-nos, portanto, à norma do 
art. 35, § 2º, II, do ADCT.

Confira-se, mais uma vez, o 
preceito constitucional:

“Art. 35. .............
(...)
“§ 2º - Até a entrada em vigor da 

lei complementar a que se refere o art. 
165, § 9º, I e II, serão obedecidas as 
seguintes normas:

(...);
“II - o projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias será encaminhado 
até oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período da 
sessão legislativa;”

No entanto, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, diversamente do 

questões formuladas por agentes 
públicos, asseverado em relação ao 
prazo que dispõe o Poder Executivo 
para enviar o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias:

“A Lei de Responsabilidade Fiscal 
não dispôs sobre esse prazo. Pode ser 
entendido que continua em vigor, 
portanto, o que foi estabelecido 
na Constituição Federal, no Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias – art. 35, § 2º, inc. II.”19

Destarte, em síntese, o projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
deverá ser elaborado com os elementos 
constantes do art. 165, § 2º, e demais 
comandos espraiados na CF e nas 
normas infraconstitucionais, e enviado 
pelo Presidente da República ao 
Poder Legislativo até 15 de abril de 
cada ano, devendo as duas Casas 
Congressuais apreciá-lo tendo como 
limite o dia 17 de julho do mesmo 
exercício, em função da nova redação 
do art. 57, resultante da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 50, de 
14 de fevereiro de 200620.

Ressalte-se que o § 2º do art. 57 
da Constituição veda a interrupção 
da sessão legislativa do Congresso 
Nacional sem a aprovação do projeto 
da LDO.

17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal – Finanças públicas democráticas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 110/111.
18 Vide nota 11.
19 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Responsabilidade fiscal. 2ª ed. rev. atual. e ampl. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 180.
20 Vide nota 11.

ocorrido com o Plano Plurianual, não 
tratou em nenhum de seus dispositivos 
do prazo de envio do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias, permanecendo, 
portanto, o limite de 15 de abril de 
cada ano, previsto no ADCT, tendo o 
Congresso Nacional até 17 de julho para 
apreciação, na nova redação do art. 57 
da CF – EC nº 50/0618.

Tal ponto de vista é sufragado 
por  JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES, tendo, ao apresentar 
suas considerações a respeito de 

3. A INCOmPATIbILIDADe DO SISTemA De PLANeJAmeNTO

A manutenção provisória – 
embora  t r anscor r idos 
mais de 20 anos – das 
datas de encaminhamento 

dos projetos de lei referentes ao 
Plano Plurianual e às Diretrizes 
Orçamentárias pelo Poder Executivo, 
constantes do ADCT, e os prazos 
limites para a manifestação do Poder 
Legislativo, criam, no primeiro 
ano de governo, uma situação, no 
mínimo, inusitada.

Isto porquanto o plano de curto 
prazo (projeto de lei de Diretrizes 

Orçamentárias), no primeiro ano 
de governo, é enviado (15 de abril) 
e apreciado (17 de julho) antes de 
se ter definido o projeto de longo 
prazo (o Plano Plurianual – 22 de 
dezembro).

O  P l e n á r i o  d o  C o n g r e s s o 
N a c i o n a l ,  e m  v i r t u d e  d e s t a 
sequência cronológica, passa a ter 
uma verdadeira missão impossível, 
vez que não pode aprovar as emendas 
dos parlamentares ao projeto de lei 
da LDO que forem incompatíveis 
com o PPA.

Ve j a m o s  o  d i s p o s i t i v o 
constitucional:

“Art. 166. Os projetos de lei 
relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão apreciados pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, 
na forma do regimento comum.

(...)
“§ 4º As emendas ao projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias não poderão 
ser aprovadas quando incompatíveis 
com o plano plurianual.”

“

”

Não nos 
parecem 

despropositadas 
as vozes que 

sustentam ser o 
orçamento uma 
peça de ficção.
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Acresça-se, ainda, a dificuldade 
do Presidente da República de fixar 
metas e prioridades da Administração 
Pública - requisitos do projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - que 
devem obrigatoriamente estar em 
harmonia com o Plano Plurianual, 
quando este sequer foi remetido ao 
Poder Legislativo, quiçá formulado21.

Noutro modo de dizer as coisas, 
o Presidente da República elabora 
um plano de curto prazo (LDO), 
que deveria ter como base  um 
planejamento de longo prazo, e o 
Plenário do Congresso Nacional deve 
verificar se as emendas propostas pelos 
parlamentares ao aludido plano estão 
em consonância com o mencionado 
planejamento, mas este não existe 

(Plano Plurianual - PPA).
Parece um paradoxo.
E é!
Recorramos, ante a extrema 

pertinência de suas observações, 
ao douto magistério de DIOGO 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO acerca 
do princípio da realidade:

“Tanto as normas jurídicas 
quanto os seus desdobramentos 
administrativos e judiciais não 
devem enveredar pela fantasia nem, 
tampouco, podem exigir o irrealizável, 
como bem se exprime do brocardo ad 
impossibilia nemo tenetur.”.

E complementa:
“A desatenção a este princípio não 

só compromete a norma ou o ato irreal, 
como se comunica a todo o direito, 

pois as concessões à irrealidade 
levam ao descumprimento habitual, ao 
desprestígio da autoridade constituída 
e à banalização da lei, e daí, como 
bem adverte Agustín Gordillo, à 
desmoralização de todo o sistema.” 22 
(ênfases no original)

Não nos parecem despropositadas 
as vozes que sustentam ser o orçamento 
uma peça de ficção.

No entanto, todo este imbróglio 
poderá ser evitado quando uma 
lei complementar conciliar, no 
primeiro ano de governo, os prazos 
de encaminhamento, pelo Presidente 
da República, e de apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos projetos de 
lei relativos ao Plano Plurianual e às 
Diretrizes Orçamentárias.

4. CONCLuSãO

À vista de tudo o que foi 
exposto, podemos oferecer 
as seguintes proposições, 
que vão assim enunciadas:

A  Cons t i tu ição  Federa l  de I. 
1988 redesenhou o Sistema de 
Planejamento Nacional, tendo 
previs to  t rês  ins trumentos 
orçamentários, vale dizer, as leis 
relativas ao Plano Plurianual (PPA), 
às Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
o Orçamento anual (LOA).
Ao tratar do campo temático II. 
reservado à matéria, a Carta Magna 
conferiu à lei complementar a 
disciplina acerca do exercício 
financeiro, da vigência, dos prazos, 
da elaboração e da organização 
do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual.
 A Suprema Corte reconheceu, III. 
no julgamento da ADI nº 1.726/
DF, a incidência do fenômeno da 
recepção, permitindo a absorção 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, com status de 

lei complementar, mantendo-se, 
portanto, o exercício financeiro 
no período de janeiro a dezembro 
de cada ano (art. 34). Tal fato, no 
entanto, não significa a integração, 
no novo ordenamento jurídico 
nacional, de todas as suas normas.
O IV. prazo de envio  do Plano 
Plurianual pelo Presidente da 
República ao Poder Legislativo, 
em função do veto aposto ao art. 
3º da Lei Complementar Federal 
nº 101/00 - LRF, permanece tendo 
como limite o dia 31 de agosto do 
primeiro ano de governo, conforme 
previsto no art. 35, § 2º, I, do ADCT, 
tendo o Congresso Nacional até 22 
de dezembro do mesmo exercício 
para apreciá-lo, em razão da nova 
redação do art. 57 da Constituição 
Federal, resultante da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 50, de 
14 de fevereiro de 2006.
O V. plano de curto prazo, veiculado 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
deve ser encaminhado ao Congresso 
Nacional até 15 de abril de cada ano, 

tendo as duas Casas do Parlamento 
como limite para apreciá-lo o dia 
17 de julho, de acordo com o art. 
35, § 2º, II, do ADCT c/c art. 57 da 
CF – EC nº 50/06.
A VI. manutenção provisória destas 

datas – remessa e deliberação – 
ocasiona a seguinte situação: o 
Presidente da República elabora 
um plano de curto prazo (LDO) 
que deveria ter como base um 
planejamento de longo prazo e o 
Plenário do Congresso Nacional 
deve verificar se as emendas 
propostas dos parlamentares ao 
aludido plano estão em harmonia 
com o mencionado planejamento, 
mas este não existe (PPA).

A  e d i ç ã o  d e  u m a  l e i VII. 
complementar conciliando, no 
primeiro ano de governo, os prazos 
de encaminhamento e de apreciação 
dos projetos de lei relativos ao 
Plano Plurianual e às Diretrizes 
Orçamentárias, parece, de forma 
simples, trazer o planejamento ao 
seu curso normal.

21. Constituição Federal de 1988:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(...)
“§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual 
e apreciados pelo Congresso Nacional.”
22.  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 82.
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O processo administrativo 
disciplinar do Magistrado 
segue o disposto da Lei 
Complementar nº 35/79, 

apesar dela ser lacunosa sobre os 
aspectos processuais da tramitação 
da investigação interna, deixando 
espaços para o intérprete completá-
la.

Verificada a lacuna, a Emenda 
C o n s t i t u c i o n a l  n º  4 5 / 2 0 0 4 , 
acrescentou o artigo 103-B, na CF, e 
por intermédio do qual foi criado o 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
E o artigo 75, de Regimento Interno 
do Conselho Nacional de Justiça, de 
maneira correta, estabeleceu que o 

Do descumprimento do princípio 
do juízo natural - CNJ não possui 
competência originária para instaurar 
processo administrativo disciplinar 
contra magistrado - princípio da 
subsidiariedade

A competência do CNJ, para fins 
disciplinares, é subsidiária aos 
Tribunais aos quais se vinculam o 
Magistrado investigado, segundo a 
regra constitucional de prerrogativa 
de função, reservando-se sua 
intervenção para um momento 
posterior, caso ela seja necessária, 
sustenta o jurista Mauro Roberto 
Gomes de Mattos, em seu estudo.

Mauro Roberto Gomes de Mattos
Advogado e jurista, Vice-Presidente do Instituto 
Ibero Americano de Direito Público - IADP

respectivo processo administrativo 
disciplinar instaurado contra membros 
integrantes do Poder Judiciário 
obedecerá ao procedimento previsto 
na Lei Orgânica da Magistratura, 
apl icando -se ,  no que não for 
incompatível, a Lei nº 8.112/90 e a 
Lei nº 9.784/99.

A  f o r m a l i d a d e  l e g a l  d o 
desenvolvimento  do processo 
administrativo do Magistrado não 
desperta maiores divergências, pois 
as regras são bem delineadas e 
estabelecidas segundo a cláusula do 
due process of Law.

Contudo, após a instalação do CNJ, 
foi gerada uma grande celeuma quanto 

à competência originária para o início 
da persecução disciplinar, se a mesma 
seria de competência do Tribunal ao 
qual o Magistrado está vinculado, 
ou se o próprio Conselho possuiria 
a competência concorrente para dar 
início ao processo disciplinar.

Entendemos que a competência 
do CNJ, para fins disciplinares, é 
subsidiária aos Tribunais aos quais se 
vinculam o Magistrado investigado, 
segundo a regra constitucional de 
prerrogativa de função.

Reza o artigo 93, VIII, da CF: “93 - 
Lei Complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, 
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“

”

A atuação 
disciplinar do 

Conselho Nacional 
de Justiça vai 

encontrar limites 
nos direitos 
e garantias 

individuais e 
demais princípios 

jurídicos que 
regem o Estado 
Democrático de 

Direito.

observados os seguintes princípios: 
( . . . )  VII I  -  o  ato  de remoção, 
disponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, 
fundar-se-á em decisão por voto da 
maioria do respectivo Tribunal ou 
do Conselho Nacional de Justiça, 
assegurada a ampla defesa.”

Essa condicionante entre o 
respectivo Tribunal, ou Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, como regra 
de competência para a tramitação e o 
julgamento do processo disciplinar do 
Magistrado, pode ter gerado alguma 
dúvida inicial ao próprio CNJ, no 
sentido dele possuir originalmente, 
ou  concor ren temente ,  a  d i t a 
competência.

Sucede, que essa não é a melhor 
exegese das regras constitucionais, 
pois não foi essa a intenção da 
CF, que estabeleceu cláusula de 
competência (juízo natural) dos 
Tribunais respectivos, delegando 
ao CNJ, subsidiariamente, poderes 
condicionados para também promover 
a apuração disciplinar, que será 
descrito a posteriori.

Por outro lado, o princípio do 
juízo natural, materializado em dois 
incisos do artigo 5º, da Constituição 
Federal (XXXVII – “não haverá juízo 
ou Tribunal de exceção;” e LIII – 
“ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
c o m p e t e n t e ; ” )  é  p l e n a m e n t e 
aplicado ao processo administrativo 
disciplinar. (CF. MIRANDA, Gustavo 
Senna. Princípio do Juiz Natural e a 
sua aplicação na Lei de Improbidade 
Administrativa. São Paulo: RT, 2006, p. 
80; NERY JUNIOR, Nelson. Princípios 
do Processo Civil na União Federal., 
5. ed. São Paulo: RT, p. 66).

Estabelece o princípio sub oculis, 
uma jurisdição administrativa 
d i r e t a m e n t e  f o c a l i z a d a  p a r a 
o devido processo legal e para a 
isonomia, equânime, realizado em 
qualquer grau de jurisdição, por uma 
autoridade administrativa legalmente 
competente.

Ada Pellegrini Grinover,  ao 
discorrer sobre o princípio do juízo 
natural, destaca quatro significados, 

que funcionam como garantias: 1 – a 
vedação de juízos extraordinários, 
constituídos após o fato (ex post facto); 
2 – a proibição de subtração do juiz 
constitucionalmente competente; 3 – 
a proibição de julgamento por Órgão 
constituído após a ocorrência do 
fato; e 4 – a necessidade de observar 
a ordem taxativa de competência dos 
juízes pré-constituídos.

O juízo natural do processo 
administrativo disciplinar é a 
autoridade administrativa competente 
para instaurar e julgá-lo, segundo os 
ditames legais e constitucionais 
vigentes. 

Nesse  par t i cu la r,  des taca -
se a incompetência do CNJ para 
instaurar originariamente Processo 
Administrativo Disciplinar, porquanto 
lhe compete apenas e, tão somente, 
avocar o já existente, diante da regra 
de competência estabelecida no 
§ 4º, inciso III, do art. 103 - B, da 
Constituição Federal, que se segue: 

“Art. 103 - B (...)

III - receber e conhecer das 
reclamações contra membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive contra seus serviços 
auxiliares, serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais 
e de registro que atuem por 
delegação do poder público 
ou oficializados, sem prejuízo 
da competência disciplinar 
e correicional dos tribunais, 
podendo  avocar  processos 
disciplinares em curso e determinar 
a remoção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo 
de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla 
defesa; 
Em face dessa regra de competência, 

principalmente a que vai estabelecida 
no § 4º, inciso III, do art. 103-B, da 
Constituição Federal, verifica-se que 
o Conselho Nacional de Justiça pode 
receber e conhecer das reclamações 
contra membros ou órgão do Poder 
Judiciário, inclusive contra seus 
serviços auxiliares, serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais e 
registro que atuem por delegação 
do poder público ou oficializados, 
sem pre juízo da  competência 
disciplinar e  correicional  dos 
tribunais, podendo avocar processos 
disciplinares em curso e determinar 
a remoção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo 
de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla 
defesa.

Como se observa no teor do citado 
dispositivo constitucional (art. 103-B, 
§ 4º, inciso II, CF), o recebimento 
e conhecimento das reclamações 
contra Magistrados e órgãos do 
Poder Judiciário devem obedecer 
as seguintes situações fáticas e, 
consequentemente, jurídicas bem 
claras e definidas. Primeiro, como 
consequência de lógica jurídica, 
o recebimento e o conhecimento 
das reclamações somente poderão 
ocorrer, por evidente, após a criação 
e instalação do Conselho Nacional 
de Justiça; deverão se dar sem 
prejuízo da competência disciplinar e 
correicional dos Tribunais. Segundo, 
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por se tratar de órgão judiciário criado 
pelo constituinte derivado, sem regra 
expressa de exceção competencial, 
sua atuação avocatória exige que 
exista processo disciplinar em curso 
contra os membros ou órgãos do Poder 
Judiciário.

Portanto, tais situações jurídicas 
realçam que a atuação disciplinar 
do Conselho Nacional de Justiça 
vai encontrar limites nos direitos 
e garantias individuais e demais 
princípios jurídicos que regem o 
Estado Democrático de Direito, entre 
os quais tem destaque o princípio do 
due process of law, onde se encontra 
o postulado juiz natural, que afasta 
expressamente a possibilidade de 
instituição de juízos ou tribunais de 
exceção.

I s so  s ign i f i ca  d izer  que  a 
instauração e a condução de qualquer 
processo, disciplinar ou não, no 
nosso sistema jurídico deverá se 
realizar por juízes, tribunais e órgãos 
previamente contidos na Constituição 
Federal, ou seja, nunca por juízes, 
tribunais e órgãos judiciários criados 
e constituídos ex post facto a ser 
investigado, para futuro processo e 
julgamento. 

Por sua vez, o mestre Luigi Ferrajoli 
não deixa margem à dúvida sobre a 
definição da relevância da garantia do 
juiz natural ao lecionar que:

“La garantia del juez natural indica 
esta normalidad, del régimen 
de competencias, preconstituida 
por la ley al juicio, entendiendo 
por competencia la medida de la 
jurisdicción de cada juez es titular. 
Significa, precisamente, tres cosas 
distintas aunque relacionadas 
entre sí: la necessidad de que 
el juez sea preconstituido por 
la ley y no constituido post 
fac tum;  la  inderogabi l idad 
y la indisponibilidad de las 
competencias; la prohibición 
de jueces extraordinarios y 
especiales”. 

(Derecho y razón – teoria del 
garantismo penal, 5.ª edicion. 
Madri: Editorial Trotta, 2001, p. 

590, 2001)
Quanto à amplitude que se deve 

dar ao referido princípio, o ex-
Conselheiro Nacional de Justiça 
Alexandre de Moraes acentua 
que: “o referido princípio deve ser 
interpretado em sua plenitude, de 
forma a não só proibir a criação de 
Tribunais ou juízos de exceção, como 
também exigir respeito absoluto às 
regras objetivas de determinação 
de competência, para que não seja 
afetada a independência do órgão 
julgador.” (MORAES, Alexandre de. 
Constituição do Brasil interpretada e 
legislação constitucional. São Paulo: 
Editora Atlas S/A., 2002, p. 304).

E a finalidade do princípio do juiz 
natural foi definida magistralmente 
pelo Supremo Tribunal Federal ao 
definir que “o princípio do Juízo – 
que traduz significativa conquista do 
processo penal liberal, essencialmente 
fundado em bases democráticas – 
atua como fator de limitação dos 
poderes persecutórios do Estado e 
representa importante garantia da 
imparcialidade dos juízes e tribunais”. 
(STF - 1ª Turma – HC n. 69.601/SP – 
Relator Ministro Celso de Mello, 
Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 
1992, p. 24.377).

Tem, portanto, caráter dúplice 
a garantia do juízo natural, que é 
manifestado com a proibição de juízos 
e Tribunais extraordinários e com 
impedimento à subtração da causa 
ao juízo ou Tribunal competente. Não 
pode julgar o órgão que foi criado ou 
instalado depois do fato que exige o 
processo e julgamento.

As conclusões dessas regras 
basilares levam à definição de que juiz 
natural é o próprio juiz constitucional, 
ou seja, aquele juiz que é criado 
pela Carta Magna e cujas regras de 
competência vêm nela definidas a 
priori, pois reafirma o pacto da nossa 
República Federativa com o primado 
do Estado Democrático de Direito 
e com a prevalência dos princípios 
referentes aos Direitos Humanos (art. 
1º. e 4º., da Constituição Federal).

Não obstante a dimensão nacional 
do CNJ, que serve de modelo a 

ser seguido pelo Judiciário, “não 
se pode deixar de reconhecer que 
os corpos judiciários locais, por 
qualificarem-se como coletividade 
autônomas institucionalizadas, 
possuem um núcleo de autogoverno 
que lhes é próprio e que, por isso 
mesmo, constitui expressão de 
legítima autonomia que deve ser 
ordinariamente preservada porque, 
ainda que admissível, é sempre 
extraordinária a possibilidade de 
interferência, neles, de organismos 
posicionados na estrutura central do 
Poder Judiciário Nacional.” (Despacho 
que concedeu a medida liminar 
requerida no MS nº 28.801-MC/DF, 
cuja tese que se defende no presente 
estudo foi referendada).

A s s i m ,  s e g u n d o  o  t e x t o 
constitucional vigente, originária 
é a competência dos respectivos 
Tribunais e subsidiariamente do 
Conselho Nacional de Justiça para 
avocar processos e rever julgados 
administrativos proferidos há menos 
de um ano, pois não existe, em tema 
de competência, a possibilidade 
de tornar concorrente algo que o 
constituinte derivado assim não 
qualificou, porquanto os institutos 
jurídicos não se confundem e não 
podem ser distorcidos pelo intérprete 
especializado.

Isso porque o tema da distribuição 
d e  c o m p e t ê n c i a s  ( exc l u s i v a , 
concorrente, cumulativa, privativa, 
etc.) tem a sua lógica no princípio 
da predominância do interesse, 
significando dizer que, havendo 
conflito de competências acerca de 
determinada matéria, a atribuição 
competente será concedida ao ente 
que tenha predominantemente o 
interesse sobre o assunto. E num 
primeiro momento, o interesse 
de apurar a conduta funcional do 
magistrado é sempre do Tribunal ao 
qual este se encontra subordinado.

Já a competência concorrente 
é utilizada, para os devidos fins 
legislativos, visando o estabelecimento 
de padrões, de normas gerais ou 
específicas sobre determinado tema 
e prevê a possibilidade de disposição 
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sobre o mesmo assunto ou matéria 
por mais de uma entidade federativa 
(União, Estados e Municípios), 
consoante dispõe o art. 24, da 
Constituição Federal.

Não se pode estender esse conceito 
para buscar consagrar competência 
concorrente a órgão administrativo, 
o que exigiria fórmula expressa 
nesse sentido por força da criação 
do legislador, seja ele constituinte 
originário ou derivado, ou ainda 
infraconstitucional. Portanto, não há 
como dizer que existe “legitimidade 
autônoma concorrente” e muito 
menos competência concorrente no 
caso de recebimento e processamento 
de reclamações contra magistrados, 
disputando o Conselho Nacional 
de Justiça com os Tribunais a 
primazia para a análise das condutas 
administrativas funcionais.

Até porque esse elastério exegético 
da Constituição da República, em 
especial do seu art. 103-B, § 4º., 
inciso III, chega ao ponto de com 
ele levar o intérprete a vislumbrar 
a possibilidade da escolha do foro 
administrativo às conveniências 
das partes ou das autoridades 
administrativas processantes, o 
que é impensável ante o princípio 
constitucional da impessoalidade 
(art. 37, da Constituição Federal) 
e a responsabilidade do Conselho 
Nacional de Justiça em cumprir tal 
princípio (art. 103-B, § 4º., inciso II, 
da Constituição Federal).1 

Daí ser necessário reafirmar que 
a atuação do Conselho Nacional de 
Justiça para o processo administrativo 
disciplinar envolvendo magistrado 
é sempre derivada (subsidiaria) 
e a do órgão competente a que 
pertença ou esteja subordinado 
administrativamente o magistrado, no 
caso os Tribunais, é sempre originária. 
O Conselho Nacional de Justiça 
vai atuar sempre e tão somente nas 

hipóteses do figurino constitucional, 
respeitando as situações excepcionais 
traçadas pelo constituinte derivado, 
de forma subsidiária.

Contudo, não se pode deixar 
de anotar ser razoável admitir que, 
após a criação do Conselho Nacional 
de Justiça, o órgão também possa 
determinar ao Tribunal Pleno ou 
Órgão Especial do Poder Judiciário a 
que pertença ou esteja subordinado 
o magistrado à instauração do 
processo administrativo disciplinar, 
à vista das reclamações, denúncias 
ou representações que lhe forem 
formuladas (art. 103-B, §§ 4º e 5º, 
inciso I, da Constituição Federal), 
dando início a instauração da 
instância administrativa disciplinar. 

De outro lado, para a efetiva 
consagração do direito fundamental do 
indivíduo e do cidadão – e o magistrado 
se insere nesse contexto –, ao devido 
processo legal, ao juiz natural e à 
ampla defesa e ao contraditório se 
impõe o dever a todos os órgãos 
judiciários e administrativos à estrita 
observância das regras procedimentais 
de regência. Afastar-se delas significa 
negar tais postulados do Estado 
Democrático de Direito.

Dessa forma, ao caso sub oculis 
deverão ser  aplicadas,  na sua 
plenitude, as disposições da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, 
sabidamente recepcionada pela 
Constituição Federal vigente, a qual 
assim dispõe:

 “Art. 27. O procedimento para 
a decretação da perda do cargo 
terá início por determinação 
do Tribunal, ou do seu Órgão 
Especial, a que pertença ou esteja 
subordinado o Magistrado, de 
ofício ou mediante representação 
fundamentada do Poder Executivo 
ou Legislativo, do Ministério 
Público ou do Conselho Federal 
ou seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

[...]

§ 6º. O julgamento será realizado 
em sessão secreta do Tribunal 
ou de seu Órgão Especial, depois 
de relatório oral, e a decisão 
no sentido da penalização do 
Magistrado só será tomada pelo 
voto de dois terços dos membros 
do colegiado, em escrutínio 
secreto.”
Há de se  ressal tar,  porque 

importante para a compreensão 
dessa tese, que o texto legal faz literal 
referência aos desembargadores, 
quando disciplina a competência 
dos Tribunais ou de seus Órgãos 
Especiais para processar o magistrado 
estadual pertencente à respectiva 
unidade judiciária ou que a ele esteja 
subordinado.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça: 

RECLAMAÇÃO. PROCESSO 
DISCIPLINAR. DESEMBAR-
GADOR. 

Ainda que os fatos relatados 
n a  p o r t a r i a  q u e  i n s t a u r a 
processo administrativo contra 
desembargador descrevam fatos 
que, além de faltas disciplinares, 
também caracterizam delitos, a 
competência para julgá-lo é do 
Tribunal; o Superior Tribunal de 
Justiça apenas é competente para o 
julgamento de desembargador no 
âmbito da competência criminal. 
Reclamação julgada prejudicada 
em parte e improcedente no 
mais. 

(STJ – Reclamação nº 1.153-CE, 
Rel. Ministro Ari Pargendler, j. 
19-12-2002).  
No que interessa a essa assertiva, 

não se pode perder de vista que 
entre as atribuições conferidas pela 
Constituição Federal ao Conselho 
Nacional de Justiça está a de zelar 

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Art. 103-B. § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 
prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União.



88

ar
tig

o

setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010

pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura2, o que implica dizer que 
também deve fiel cumprimento às suas 
prescrições para o desenvolvimento do 
processo administrativo disciplinar.

Aliás, o próprio Conselho Nacional 
de Justiça teve esse cuidado ao colocar 
no mundo jurídico a sua Resolução  
n. 30, de 7 de março de 2007, onde vai 
disposto expressamente que:

“Art .  6º .  Para os  processos 
administrativos disciplinares e 
para a aplicação de quaisquer 
penalidades previstas nos artigos 
anteriores, é competente o Tribunal 
Pleno ou o Órgão Especial a que 
pertença ou esteja subordinado o 
magistrado.

Art. 7º. O processo terá início por 
determinação do Tribunal Pleno 
ou do Órgão Especial por proposta 
do Corregedor-Geral, no caso de 
magistrado de primeiro grau, ou 
do Presidente do Tribunal, nos 
demais casos”.
Frise-se ainda, a respeito da 

observância dessa competência, 
como marco regulatório do princípio 
do due process of law, que a Lei 
Federal n. 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, disciplinadora do processo 
adminis t ra t ivo  no  âmbi to  da 
Administração Pública Federal, é 
de aplicação subsidiária por força 
do art. 22, da Resolução n. 30/2007, 
do Conselho Nacional de Justiça, 
dispondo em caráter cogente o seguinte 
sobre a irrenunciabilidade: “Art. 11. 
A competência é irrenunciável e se 
exerce pelos órgãos administrativos a 
que foi atribuída como própria, salvo 
nos casos de delegação e avocação 
legalmente admitidos”.

Ainda a respeito da observância 
da competência como marco do 
princípio do devido processo legal, 
reitere-se que a Lei Federal n. 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, reguladora 
do processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública 

Federal, e já mencionada como de 
aplicação subsidiária aos processos 
administrativos por força do art. 
22, da Resolução n. 30/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça, dispôs 
em caráter cogente ser irrenunciável a 
competência e que deve ser exercida 
pelos órgãos administrativos a que foi 
atribuída como própria, ressalvadas 
a avocação e a delegação legais e 
constitucionais.

Assim, não se pode ignorar que 
o Conselho Nacional de Justiça 
está outorgado pela Constituição da 
República a exercer a competência 
revisional e derivada. Pretendendo 
processar desde logo e originariamente 
ao magistrado, por via oblíqua, ainda 
obsta que este alcance o direito 
constitucional ao duplo grau recursal 
na via administrativa, resultando 
em cerceio não permitido pelo 
nosso sistema de direitos e garantias 
individuais.

Todos os indivíduos têm o direito 
à ampla defesa e ao contraditório com 
os meios e os recursos a ela inerentes 

(art. 5º, inciso LV, Constituição 
Federal), com o que já não mais se 
discute sobre a existência de direito 
ao duplo grau de jurisdição, ou seja, 
ao exercício da legítima interposição 
de recursos nas vias administrativa 
e judicial.

O Supremo Tribunal Federal, em 
decisões recentes, tem reafirmado 
que se situa entre as garantias 
fundamentais do cidadão na República 
Federativa do Brasil o direito ao recurso 
administrativo no mesmo processo 
que responde, norteando a melhor 
interpretação jurídica para essa regra 
constitucional. 

Esse é o ensinamento que se 
retira do julgamento da Suprema 
Corte no Recurso Extraordinário 
n. 388.359/PE, encerrado em 28.03.2007, 
onde os  eminentes  minis t ros 
consignaram valiosas lições sobre o 
tema nos seus respectivos votos, os 
quais se passam a citar como excertos:

O Ministro Joaquim Barbosa:
“O  d i re i to  ao  r ecurso  em 
procedimento administrativo é tanto 
um princípio geral de direito como 
um direito fundamental.”

(...)

“Situados no âmbito dos direitos 
fundamentais ,  os  recursos 
administrativos gozam entre nós 
de dupla proteção constitucional, a 
saber: art. 5º, incisos XXXIV (direito 
de petição independentemente 
do pagamento de taxas) e LV 
(contraditório).”

O Ministro Carlos Britto:

“Essa interpretação mais larga, 
mais à solta, leva-me a entender 
que existe um direito de petição em 
todas as instâncias administrativas, 
ganhando, portanto, uma conotação 
de petição recursal, se necessário.”

O Ministro Celso de Mello:

“ I s so  s i gn i f i ca ,  po i s ,  que 
assiste, ao interessado, mesmo 
em procedimentos de índole 

“

”

Não se pode 
ignorar que o 

Conselho Nacional 
de Justiça está 
outorgado pela 

Constituição 
da República 
a exercer a 

competência 
revisional e 
derivada.

2 Art. 103-B. § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 
ou recomendar providências.
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administrativa, como direta 
emanação da própria garantia 
constitucional do “due process 
of law” (independentemente, 
portanto, de haver, ou não, previsão 
normativa nos estatutos que regem 
a atuação dos órgãos do Estado), 
a prerrogativa indisponível do 
contraditório e da plenitude de 
defesa com os meios e recursos a 
ela inerentes (inclusive o direito 
à prova) consoante prescreve a 
Constituição da República, em seu 
art. 5º, incisos LIV e LV.”
Ainda  o  Minis t ro  Joaquim 

Barbosa, julgando a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 1.976-7, 
assentou com absoluta precisão que: 
“Da necessidade de se proporcionar 
um procedimento administrativo 
adequado surge o imperativo de se 
consagrar a possibilidade de se recorrer 
dentro do próprio procedimento.”

E o Ministro Eros Grau, na AO 
1498AgR/SP, Pleno (DJ de 5.02.2009), 
fulcrando-se no posicionamento da 
Ministra Ellen Gracie na AO nº 587, 
DJ de 30.06.06, averbou:

“(...) 3. A mesma alegação de 
interesse da magistratura na 
questão do que decorreria a 
atribuição de “generalidade” à 
causa, não permite, por si só, o 
deslocamento da competência do 
Tribunal local. Precedente (AO nº 
587, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 
de 30.06.06). (...)”
E monocraticamente o Ministro 

Eros Grau deferiu medida liminar 
nos autos do MS nº 28.350, onde, 
baseando-se na CF, externou que 
o CNJ não possui poderes para 
instaurar diretamente processo 
administrativo disciplinar contra 
Magistrado, podendo, contudo, avocar 
os já instaurados, mas jamais alterar 
a competência constitucional que 
lhe foi outorgada, como no presente 
caso, litteris:

“13. A concessão de medida 
liminar em mandado de segurança 
pressupõe a coexistência da 
plausibilidade do direito invocado 
pelo impetrante e do receio de 

dano irreparável pela demora na 
concessão da ordem.

14. O arquivamento de processo 
judicial contra a impetrante 
não implica, necessariamente, a 
impossibilidade de instauração 
de processo administrat ivo 
disc ipl inar,  em vir tude da 
independência das instâncias 
penal, cível e administrativa. 
A avocação pelo  Conselho 
Nacional de Justiça, nos termos 
da competência definida no art. 
103- B, § 4º, III da Constituição 
do Brasil, seria possível somente 
após a instauração do processo 
administrativo disciplinar.

15. O preceito constitucional 
e o inciso IV do artigo 4º do 
Regimento Interno do CNJ são 
expressos quanto à possibilidade 
de  avocação  de  p rocessos 
disciplinares em curso.

16. O próprio Tribunal de Justiça 
da Bahia certifica a inexistência 
de processo administrat ivo 
disciplinar instaurado contra a 
magistrada [fls. 211/212]. Outra 
certidão indica que o Expediente 
n.  42940/08 “não chegou a 
ser transformado em Processo 
Administrativo Disciplinar, sendo, 
antes, avocado pelo Conselho 
Nacional de Justiça para onde 
foram os autos encaminhados” 
[fl. 213].

17. A competência avocatória 
do Conselho Nacional de Justiça 
pressupõe  a  ex is tênc ia  de 
procedimento administrativo de 
caráter disciplinar instaurado 
e em curso. O ato de avocação 
não pode ser praticado nas fases 
antecedentes à  instauração 
do processo administrativo 
disciplinar, tais como as indicadas 
nos artigos 27, caput e § 1º da 
LOMAN.

18. Os preceitos dos artigos 50, 
51 e 53 da LOMAN referem-
se ao Conselho Nacional da 
Magistratura. Não se aplicam aos 
procedimentos instaurados perante 

o Conselho Nacional de Justiça. 
Esse órgão disciplinou a avocação 
de processos administrativos 
em seu regimento interno e na 
Resolução n. 30/07, nos termos 
da competência definida no art. 
103-B, § 4º da Constituição.

19.  O periculum in mora  é 
evidente, na medida em que o ato 
coator determinou o afastamento 
da magistrada da atividade 
jurisdicional. Defiro a medida 
liminar para suspender os efeitos 
da decisão proferida pelo CNJ na 
Sessão Ordinária de 15.09.09, nos 
autos da Reclamação Disciplinar 
n. 200910000024725, sem prejuízo 
de reapreciação após a vinda 
das informações. Notifique-se a 
autoridade coatora para prestar 
informações, no prazo do art. 7º, 
inciso I, da Lei n. 12.016/09.

Comunique-se, com urgência, 
encaminhando-se cópia desta 
decisão para o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2009.

Ministro Eros Grau - Relator.”
Com o mesmo brilho, enfrentando 

o tema em questão, o Ministro Celso 
de Mello, no MS 28.801/DF, deferiu 
a liminar por nós requerida, onde 
ele observa que o exercício da 
competência do Conselho Nacional 
de Justiça, para fim disciplinar, é 
subsidiário, de tal modo que a atuação 
desse órgão deve ser colocada em 
prática anomalamente, nas seguintes 
hipóteses legais:

“(a) a inércia dos Tribunais na 
adoção de medidas de índole 
adminis t ra t ivo -disc ip l inar, 
prática dos atos de fiscalização e 
controle ou (d) a incapacidade de 
promover, com independência, 
procedimentos administrativos 
destinados a tornar efetiva a 
responsabilidade funcional dos 
Magistrados.”
Em seguida, o decano do Supremo 

Tribunal Federal, em verdadeira 
h a r m o n i a  c o m  o  p l a s m a d o 
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“

”

Não há previsão 
constitucional para 

se aderir à tese 
da competência 

originária do 
Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ, 
para julgar 

Magistrados 
disciplinarmente.

constitucional,  averba sobre o 
desempenho da atividade subsidiária 
do Conselho Nacional de Justiça, para 
fins disciplinares:

“Isso significaria que o desempenho 
da atividade fiscalizadora (e 
eventualmente punitiva) do 
Conselho Nacional de Justiça 
deveria ocorrer somente nos 
casos em que os Tribunais – 
havendo tido a possibilidade 
de exercerem, eles próprios, a 
investidos – deixassem de fazê-lo 
(inércia) ou pretextassem fazê-lo 
(simulação) ou demonstrassem 
incapacidade de fazê-lo (falta de 
independência) ou, ainda, dentre 
outros comportamentos evasivos, 
protelassem, sem justa causa, 
o seu exercício (procrastinação 
indevida).

Dessa maneira, a incidência do 
postulado da subsidiariedade, 
como requisito da prática concreta, 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça, de uma competência 
complementar  em matér ia 
correicional, disciplinar e/ou 
administrativa, não só harmoniza o 
exercício dessa jurisdição censória 
com o princípio da autonomia 
institucional dos Tribunais, 
como conferira, também, maior 

coeficiente de legitimidade jurídica 
à atuação desse órgão estatal, 
propiciando-se, desse modo, 
nos termos da abordagem ora 
preconizada, a análise do tema sob 
a perspectiva dos múltiplos valores 
constitucionais envolvidos.”
Como visto, não há previsão 

constitucional para se aderir à tese da 
competência originária do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, para julgar 
Magistrados disciplinarmente.

A competência subsidiária do CNJ 
será sempre acionada nas situações 
anômalas descritas pelo Ministro 
Celso de Mello, quando for ineficiente 
a atuação do respectivo Tribunal, que 
possui o dever de instaurar e de julgar 
os atos de seus membros.

Aderindo à tese da impossibilidade 
da legitimação concorrente entre o 
CNJ e a dos Tribunais, pois senão não 
haveria razão para a CF estabelecer 
a possibilidade de advocação do 
processo disciplinar, cumpre verificar, 
ante a pertinência de seu conteúdo, 
parte do voto proferido pelo Ministro 
Marco Aurélio no julgamento do MS 
28.884-MC/DF, citado pelo Ministro 
Celso de Mello no despacho do MS 
28.801-MC/DF, litteris:

“Salta aos olhos a relevância 
do pedido formulado quanto 

à necessária determinação ao 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais no sentido de julgar o 
processo administrativo, glosada 
a  at ividade monocrát ica,  a 
atividade do corregedor. Incabível 
é cogitar-se, no MS 28.801-
MC / DF, situação concreta, de 
legitimação concorrente, sob pena 
de menosprezo à organicidade e à 
dinâmica do Direito, vindo-se a 
agasalhar avocação que se distancia 
da previsão do inciso III do § 4º do 
artigo 103-B da Constituição Federal 
– a revelar competir ao Conselho 
Nacional de Justiça ‘receber e 
conhecer das reclamações contra 
membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, inclusive contra seus 
serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro que atuem 
por delegação do poder público 
ou oficializados, sem prejuízo 
da competência disciplinar e 
correcional dos tribunais, podendo 
avocar processos disciplinares 
e m  c u r s o  e  d e t e r m i n a r  a 
remoção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo 
de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla 
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defesa’. Relativamente aos processos 
disciplinares de juízes e membros 
de tribunais, a revisão, de ofício ou 
mediante provocação, pressupõe, 
a teor desse inciso e também do 
inciso V – ‘rever, de ofício, ou 
mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros 
de tribunais julgados há menos 
de um ano’ –, o exaurimento da 
atuação na origem, mesmo porque, 
conforme o inciso VIII do artigo 93 
da Carta da República – e incumbe 
interpretá-la de forma sistemá- 
tica –, cabe ao Tribunal, de início, 
o ato de remoção, disponibilidade 
e aposentadoria do magistrado, por 
interesse público, observado o voto 
da maioria absoluta.” 
Esse aspecto da questão, que 

exige do aplicador da lei adotar 
uma interpretação sistemática do 
art. 93, inc. VIII, da CF, põe em 
destaque a autonomia constitucional 
dos Tribunais no aspecto disciplinar, 
sem retirar a competência subsidiária 
do CNJ.

Do contrário, haveria, como de 
fato estava ocorrendo, invasões 
indevidas da competência disciplinar 
e correicional dos Tribunais, de 
modo que estes deixaram de ser a 
instância constitucional originária, 
para se transformarem em meros 
coadjuvantes do Conselho Nacional 
de Justiça.

Não resta dúvida que o CNJ 
possui competência subsidiária à dos 
Tribunais, reservando sua intervenção 
para um momento posterior, caso ela 
seja necessária, ao seu juízo.

Por essa razão, o CNJ possui poderes 
de “avocar processos disciplinares em 
curso” e também de rever os PAD’s 
contra Magistrados julgados há menos 
de um ano.

Sobre esse aspecto da questão, 
releva citar a análise de Flávio Dino, 
Hugo Melo, Leonardo Barbosa e 
Nicolau Dino, transcrita pelo Ministro 
Celso de Mello no despacho no 
MS 28.801-MC/DF, quanto ao papel 
subsidiário do CNJ na questão em 
foco:

“Ou seja, o CNJ não pode ter a 

pretensão de transformar-se em 
um ‘Big Brother’, dando conta 
do que se passa em milhares de 
unidades jurisdicionais em todo 
o território nacional, investigando 
juízes e serventuários. Deve, ao 
contrário, reservar-se a um papel 
subsidiário e complementar em 
relação aos Tribunais, atuando 
sobretudo quando constatada 
a ineficácia dos mecanismos 
ordinários de administração 
e repressão. A outra previsão 
relevante para a viabilização das 
tarefas disciplinares do Conselho, 
diz respeito à possibilidade de o 
Ministro-Corregedor ‘requisitar e 
designar magistrados, delegando-
lhes atribuições, e requisitar 
servidores de juízos ou tribunais, 
inclusive nos Estados, Distrito 
Federal e Territórios’, a teor do art. 
103-B, § 5º, inciso III”.

(Reforma do Judiciário: Comen-
tários à Emenda nº 45/2004, p. 
108/109, 2005, Impetus).
Por fim, é de se destacar o 

desprendimento jurídico e o alto 
grau de independência do Ministro 
Celso de Mello, que ao despachar 
o pedido de liminar no MS nº 
28.801/DF, já citado, mesmo em 
posição embrionária, antecipou 
o provimento cautelar requerido, 
observando a incidência do princípio 
da subsidiariedade como requisito 
legitimador do exercício,  pelo 
Conselho Nacional de Justiça, de 
uma competência complementar em 
matéria correicional, disciplinar e 
administrativa.

Assim ficou ementada a aludida 
medida liminar deferida pelo Min. 
Celso de Mello no MS nº 28.801, 
litteris:

“Conselho Nacional de Justiça. 
Jurisdição Censória. Apuração 
da Responsabilidade Disciplinar 
de Magistrados. Legitimidade 
da imposição, a eles, de sanções 
de índole administrativa. A 
responsabilidade dos Juízes: 
uma expressão do postulado 
republicano. Caráter nacional do 
poder Judiciário. Autogoverno 

da  Mag i s t r a tu ra :  ga ran t i a 
c o n s t i t u c i o n a l  d e  c a r á t e r 
objetivo. Exercício prioritário, 
pelos Tribunais em geral, do 
poder disciplinar quanto aos 
seus membros e aos juízes a 
eles vinculados. A questão 
das delicadas relações entre a 
autonomia constitucional dos 
Tribunais e a jurisdição censória 
outorgada ao Conselho Nacional de 
Justiça. Existência de situação de 
tensão dialética entre a pretensão 
de autonomia dos Tribunais e o 
poder do Conselho Nacional de 
Justiça na estrutura central do 
aparelho judiciário. Incidência do 
princípio da subsidiariedade como 
requisito legitimador do exercício, 
pelo conselho Nacional de Justiça, 
de uma competência complementar 
em matéria correcional, disci-
plinar e administrativa. papel 
relevante, nesse contexto, porque 
harmonizador de prerrogativas 
antagônicas, desempenhado pela 
cláusula de subsidiariedade. 
Competência disciplinar e poder 
de fiscalização e controle do 
Conselho Nacional de Justiça: 
exercício, pelo CNJ, que pres-
supõe,  para legit imar-se,  a 
ocorrência de situações anômalas 
e excepcionais registradas no 
âmbito dos Tribunais em geral 
(hipóteses de inércia, de simulação 
investigatória, de procrastinação 
indevida e/ou de incapacidade de 
atuação). Presença cumulativa, 
na  espécie ,  dos  requis i tos 
configuradores da plausibilidade 
jurídica e do “periculum in mora”. 
Suspensão cautelar da eficácia da 
punição imposta pelo Conselho 
Nacional de Justiça, consistente 
em aposentadoria compulsória 
do Magistrado, por interesse 
público (CF, Art. 93, VIII, c/c o art. 
103-B, § 4º, III). Medida Liminar 
deferida.”
Após o deferimento da respectiva 

medida liminar, está aberta uma nova 
reflexão sobre tão relevante tema, de 
interesse da Magistratura Nacional e 
de toda coletividade.
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INTrODuçãO

Com o aumento crescente da 
consciência ambiental e a 
escassez de recursos naturais, 
a sociedade moderna, em 

direção ao desenvolvimento sustentável, 
se torna cada vez mais exigente na busca 
por produtos que possuam um sistema 
de fabricação controlado, de acordo 
com normas específicas, garantindo sua 
diferenciação face aos concorrentes.

Neste sentido, mudanças de 
comportamento vêm influenciando cada 
vez mais as organizações a contribuírem 
de forma sistematizada na redução dos 
impactos ambientais associados ao 
seu setor produtivo. Um importante 
mecanismo que vem refletindo estas 
mudanças é a utilização da rotulagem 
ambiental de produtos ou serviços.

Segundo a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), a rotulagem 
ambiental é um método voluntário de 
certificação1 de desempenho ambiental 
de um determinado produto ou serviço, 
que apresenta menor impacto ao meio 
ambiente em relação a outro da mesma 
categoria disponível no mercado. É 

Rotulagem Ambiental

Reinaldo Barreiros Goulart
Assessor da 6ª IGE/SCE 
Pós-graduando em Planejamento e 
Gestão Ambiental pela Universidade 
Veiga de Almeida

1 Mecanismo de avaliação de conformidade realizada por uma organização de terceira parte, isto é, por uma organização independente acreditada 
para executar essa modalidade de avaliação.

“
”

Os rótulos ambientais visam ao 
aperfeiçoamento dos produtos, de 

modo a torná-los menos agressivos ao 
meio ambiente.
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Considerando o crescente 
avanço e consolidação desta 
prática em diversos países, 
através das autodeclarações4 

ambientais, bem como da necessidade 
em normalizar5 a relação entre produtos 
e consumidores, foi desenvolvida 
pela ISO, no final da década de 90, 
uma série de normas para definir os 
critérios para utilização dos rótulos 
ambientais e declarações:

ISO 14020 (1998) - Princípios •	
gerais
ISO 14021 (1999) - Autodeclarações •	
ambientais
ISO 14024 (1999) - Rotulagem •	
ambiental
ISO 14025 (2000) - Declarações •	
Ambientais

Os princípios gerais para todos 
os tipos de rótulos ambientais e 
declarações encontram-se na norma 
ISO 14020, destacados a seguir:

devem ser precisos, verificáveis e  -
não enganosos;
a parte que apresenta o rótulo ou  -
declaração deve disponibilizar a 
seus compradores as informações 
relevantes sobre os atributos 
ambientais;
devem ser baseados em métodos  -
cuidadosos, científicos e abrangentes 
que produzam resultados precisos e 
reproduzíveis;
as informações relativas aos  -

processos e à metodologia utilizada 
na rotulagem devem estar disponíveis 
a todas as partes interessadas; 
a rotulagem deve, sempre que  -
apropriado, incorporar o ciclo de 
vida do produto ou serviço;
não deve inibir a inovação que  -
mantém ou  pode  aumenta r 
potencialmente o desempenho 
ambiental.

No Brasil, estas normas foram 
internalizadas pela ABNT, entidade 
privada sem fim lucrativo, fundada em 
1940, reconhecida pelo governo como 
Fórum Nacional de Normalização e, 
além de ser uma das fundadoras e 
única representante da ISO no Brasil, é 
também responsável pela normalização 
técnica voluntária no país e pelo 
organismo de certificação credenciado 
pelo Instituto Nacional de Metrologia 
e Qualidade Industrial (INMETRO), 
para a certificação de Sistemas de 
Qualidade (ISO 9000), Sistemas de 
Gestão Ambiental (ISO 14001) e 
diversos produtos e serviços.

As normas ISO são voluntárias, 
cabendo aos seus membros decidirem 
se as adotam como normas nacionais 
ou não. A adoção de uma norma 
ISO como Norma Brasileira recebe 
a designação NBR ISO. No escopo 
da ISO, a rotulagem ambiental é 
classificada em três tipos, a saber:

Rotulagem Ambiental Tipo I - NBR  -

ISO 14024:2004: estabelece critérios 
para a criação de auditoria de 
terceira parte, realizada por órgão 
independente, baseada em múltiplos 
critérios obtidos através de estudos 
da análise do ciclo de vida do 
produto, facilitando a avaliação 
e reduzindo os custos futuros de 
certificação e sua manutenção.
Rotulagem Ambiental Tipo II -  -
NBR ISO 14021:2004: refere-se à 
autodeclaração, sem certificação 
independente  ou  com uma 
certificação realizada por produtores, 
comerciantes,  distribuidores 
ou por quem se beneficie de tal 
reivindicação, para informar 
aos consumidores as qualidades 
ambientais de seus produtos e 
serviços.
Rotulagem Ambiental Tipo III - ISO  -
14025:2006: norma em processo 
de internalização, é a que traz 
informações sobre dados ambientais 
de produtos, quantificados de acordo 
com um conjunto de parâmetros 
previamente selecionados e baseados 
na análise do ciclo de vida. São 
rótulos concedidos e licenciados por 
entidades de terceira parte, servindo 
como instrumento de comunicação 
ao fornecer informação verificável e 
rigorosa sobre os aspectos ambientais 
dos produtos.

considerado, ainda, um importante 
mecanismo de implementação de 
políticas ambientais dirigido aos 
consumidores, auxiliando-os na escolha 
de produtos menos agressivos ao 
meio ambiente, além de representar 
um instrumento de marketing para as 
organizações que investem nesta área e 

querem oferecer produtos diferenciados 
no mercado. A aplicação desta 
metodologia identifica a preferência 
ambiental deste produto com base nas 
considerações da análise do ciclo de 
vida (ACV)2.

Ainda, de acordo com normas 
estabelecidas pela International 

Organization for Standardization (ISO)3, 
a rotulagem ambiental é um conjunto 
de instrumentos informativos que 
busca estimular a procura de produtos 
e serviços com baixos impactos 
ambientais através da disponibilização 
de informação relevante sobre os seus 
desempenhos ambientais.

2. Analisa o impacto ou carga ambiental ocasionado ou associada aos produtos, processos e atividades desde a sua origem (matérias primas, 
secundárias ou produtos semielaborados) a partir dos quais se fabricam ou se processam, passando pelo uso de energia, fabricação, transporte, 
distribuição, armazenamento, utilização, manutenção e reutilização, até retirar do mercado e transformar-se em resíduo que será reciclado, 
depositado ou eliminado.
3. Organismo não governamental com sede em Genebra, com mais de 100 países membros, dedicada ao estudo e à criação de normas de 
padronização para produtos, segurança e ambiente, com abrangência internacional.
4. Comunicações desenvolvidas pelos fabricantes, importadores ou distribuidores, de modo a divulgar informações sobre os aspectos ambientais 
dos seus produtos ou serviços, sem estar sujeito à verificação externa.
5. É um procedimento que estabelece por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, 
diretrizes ou características para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto.

AS NOrmAS PArA rOTuLAgem AmbIeNTAL
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PrOgrAmAS De rOTuLAgem AmbIeNTAL

Os Programas de Rotulagem 
Ambiental  surgiram, 
p r inc ipa lmente ,  em 
decorrência  de  uma 

mudança nos padrões de consumo 
e produção. Podem variar tanto com 
relação aos produtos que eles cobrem 
quanto para com os problemas de 
meio ambiente para os quais estão 
voltados, sendo classificados de acordo 

com o número de características do 
programa. Uma das características mais 
importantes é por tipo de organização 
que administra o programa.

Num programa de Rotulagem 
Ambiental Tipo I, também conhecido 
como Selo Verde, outorga-se um 
selo ambiental a produtos que 
satisfazem um conjunto de requisitos 
predeterminados. Dessa forma, o 

selo identifica produtos que são 
determinados como preferíveis do 
ponto de vista ambiental, dentro de 
uma determinada categoria de produto 
específica, com base em considerações 
do ciclo de vida.

A seguir alguns exemplos de rótulos 
ambientais do Tipo I, praticados 
internacionalmente:

blue Angel
Criado em 1978 por iniciativa do governo Alemão é considerado 

o precursor dos programas de rotulagem. Com abrangência sobre, 

aproximadamente, 3.600 produtos, atua principalmente na certificação 

das seguintes categorias: tintas de baixa toxidade, produtos feitos 

com materiais reciclados, pilhas e baterias, produtos que não contêm 

clorofluorcarbono (CFC) e produtos químicos de limpeza doméstica.

green Seal 
Estabelecido nos Estados Unidos em 1989, por uma organização independente e sem fins lucrativos, tendo como objetivo fixar parâmetros ambientais para produtos, rotulagem de produtos e educação ambiental.

ecolabel
Rótulo ecológico criado em 1992, por decisão do Parlamento Europeu 

e implementado pelo Conselho da União Europeia, com o objetivo 

de adotar um programa único na Europa. Apesar de ser um selo 

voluntário para os produtos europeus, também vem sendo exigido para 

os importados. Alguns dos produtos avaliados são os de limpeza, os 

eletrodomésticos, o papel, os lubrificantes e as roupas.

eco mark
Lançado em 1989 pela Japan Environment Association (JEA), este 

programa para rotulagem ambiental considera o ciclo de vida 

completo do produto. Atualmente conta com o maior número de 

produtos certificados, cerca de 143 categorias.

94 setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ   
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Selo Procel
Produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), instituído em dezembro 

de 1993, tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, 

indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência 

energética dentro de cada categoria, além de estimular a fabricação 

e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para 

o desenvolvimento tecnológico e a redução de impactos ambientais. 

Os programas de rotulagem 
ambiental consideram critérios 
ambientais do produto estabelecidos 
a partir de indicadores oriundos de 
considerações sobre o ciclo de vida 
do produto. A razão para este fato é 

decorrente da necessidade crescente 
em assegurar aos consumidores, 
p roduto res  e  p res t adores  de 
serviços, de que todos os aspectos do 
desenvolvimento, suprimento, uso 
e disposição final do produto foram 

considerados durante a rotulagem 
ambiental deste produto (GEN, 2004 
apud COLTRO, 2007).

Os critérios de certificação 
adotados por estes programas são 
desenvolvidos de modo a distinguir 

6 Associação de terceira parte, sem fins lucrativos, fundada em 1994 para reconhecimento do desempenho ambiental, certificação e rotulagem 
nas organizações, objetivando melhorar, promover e desenvolver o rótulo ecológico de produtos e serviços ao redor do mundo.

Estes programas pertencem a organizações membros do Global Ecolabelling Network (GEN)6 , que foi estabelecida 
com o objetivo de ser um fórum para troca de informação e cooperação entre as organizações que operam os programas 
de rotulagem ambiental.

No Brasil, o programa de rotulagem ambiental foi desenvolvido com base nas experiências de programas mundiais, sendo 
representado pela ABNT.

Qualidade Ambiental
Certificado, estruturado na década de 90 pela ABNT, que atesta que um 
determinado produto está em conformidade com critérios ambientais 
estabelecidos para uma determinada categoria de produtos. A missão do 
programa é promover a melhoria da qualidade ambiental de produtos e 
a redução dos impactos negativos associados.

Dentre outros programas de certificação voluntária instituídos no Brasil, através dos rótulos ambientais ou selos 
ecológicos, pode-se citar:

O Cerflor
Programa Brasileiro de Certificação Florestal, 

lançado em agosto de 2002, visa à certificação do 

manejo florestal e da cadeia de custódia, segundo 

o atendimento dos critérios e indicadores 

prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e 

integradas ao Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade e ao INMETRO.
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CONSIDerAçõeS FINAIS

De uma maneira geral, verifica-
se que os rótulos ambientais 
visam ao aperfeiçoamento 
dos produtos, de modo a 

torná-los menos agressivos ao meio 
ambiente em relação aos produtos 
tradicionais existentes no mercado; 
garantir o desempenho de suas funções 
com alta qualidade, consumindo 
o mínimo possível de recursos 
naturais; além de controlar o uso de 
substâncias que possam ser  perigosas 
ao meio ambiente ou à saúde humana 
quando utilizados de acordo com suas 
funções. Inserem-se também como 
uma ferramenta de comunicação, 
propic iando  in formações  aos 
consumidores acerca das ações das 
empresas com a preservação do 

meio ambiente em relação a seus 
produtos.

Os benefícios gerados pelo 
Programa de Rotulagem Ambiental, 
tanto para o meio ambiente como 
para empresas certificadas, mercado 
consumidor e políticas governamentais, 
são inúmeros: é um instrumento de 
educação em direção à mudança 
para hábitos de consumo mais 
positivos do ponto de vista ambiental, 
possibilitando a incorporação dos 
aspectos ambientais no dia a dia 
dos cidadãos e evidenciando a sua 
capacidade de interferência; estimula 
e premia as empresas líderes, com 
incentivo mercadológico para o 
desenvolvimento dos mercados para 
os produtos que contemplam na sua 

o segmento líder de uma categoria 
de produto com o objetivo de evitar 
arbitrariedade e adoção de critérios 
irrelevantes. Por este motivo, existe 
uma tendência em se considerar uma 
revisão do ciclo de vida total dos 

produtos, na maioria dos programas 
que operam de maneira consistente 
com as forças e requerimentos do 
mercado, respondendo às mudanças 
tecnológicas e de mercado. Por este 
motivo, é feita uma revisão periódica 

e, quando necessário, atualização 
das categorias e critérios ambientais 
com a finalidade de garantir que os 
mesmos estão de acordo com os novos 
desenvolvimentos (GEN, 2004 apud  
COLTRO, 2007).

concepção os aspectos ambientais; é 
uma das ferramentas disponíveis para 
a implementação de políticas públicas 
orientadas para o desenvolvimento 
de novos padrões de consumo e para 
o fomento da evolução da produção 
industrial, sendo considerada ainda 
como uma ferramenta branda positiva 
para promover uma mudança nos 
padrões de produção.

Conclui-se que os programas 
de  Rotulagem Ambienta l  são 
fundamentais para o desenvolvimento 
e o consumo sustentável, pois com eles 
se consegue difundir aos consumidores, 
informações resumidas e confiáveis 
de como se pode contribuir para o 
crescimento econômico com menor 
agressão ao meio ambiente.
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Transparência é reconhecida 
como um movimento para 
aprimorar a democracia. Este 
termo vem aparecendo com 

frequência na mídia, principalmente 
re lacionado às  discussões  de 
governança corporativa, tanto em 
setor governamental como no setor 
privado. Esta realidade tem feito com 
que estas organizações tenham hoje 
a necessidade do estabelecimento 
de mecanismos que demonstrem 
transparência, buscando atender 
às aspirações da sociedade neste 
tema. Segundo [Holzner, 2006], o 
acesso à informação está criando 
uma sociedade democrática com 
cidadãos participativos e capazes de 
compreender e utilizar a informação 
que lhes está acessível. 

Diversas iniciativas têm sido 

Os autores mostram, neste artigo, como um modelo de estágios flexível 
poderá ajudar gestores na implantação de programas de transparência. 

A importância de um Modelo de 
Estágios para avaliar Transparência

Renata Mendes Araújo
Mestre em Engenharia de Sistemas 
e Computação pela UFRJ e 
Doutora em Engenharia de 
Sistemas e Computação pela UFRJ

realizadas no sentido de atendimento 
destas necessidades. Algumas delas 
como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX, 
2002), o acordo da Basiléia - Basel 
Committee on Banking Supervision 
(BASEL, 1988), a iniciativa EITI – 
Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI, 2002) e a OCDE 
(OECD, 1961) apresentam diretrizes 
que indicam o que governos e 
sociedades civis devem fazer para 
dotar  determinados processos 
organizacionais de transparência.

Outros organismos como o 
“Transparency International” (TI, 
1993), o TCC – Transparência, 
Consciência e Cidadania (TCC, 1996), 
o TB – Transparência Brasil (TB, 
2000) e a CGU - Corregedoria Geral da 
União (CGU, 2001) buscam discutir o 
tema e criar redes de conhecimento 

neste assunto, muitas vezes também 
sugerindo práticas para o alcance da 
transparência. 

Uma iniciativa pioneira vem do 
Equador que, em maio de 2004, 
promulgou a lei de transparência e 
acesso à informação pública (LEY 
ORGANICA, 2004). Nesta promulga-
se o direito de acesso às fontes de 
informação como mecanismo para 
exercer a participação democrática no 
que diz respeito ao manejo da coisa 
pública e prestação de contas por 
todos os funcionários do estado. 

No Brasil também já existem leis 
que explicitam as intenções do governo 
quanto à questão de transparência 
das organizações governamentais 
e privadas. O Código de Defesa do 
Consumidor (Collor, 1990) advoga 
normas de proteção e defesa do 
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consumidor, obrigando organizações, 
governamentais ou privadas, a 
demonstrar aos seus clientes como 
os seus produtos e serviços são 
gerados e como funcionam. A Lei da 
Transparência (LEI 131, 2009), que 
estabelece normas de finanças públicas 
a fim de determinar a disponibilização, 
em tempo real, de informações 
sobre as execuções orçamentárias e 
financeiras da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
Mais recentemente, já aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi elaborado 
o Projeto de Lei (PL 5.228/2009) 
que pretende regular o acesso às 
informações e sua divulgação. 

Esse movimento em torno do tema 
transparência leva a questionamentos 
sobre o que exatamente significa a ideia 
de transparência no contexto social 
das organizações. O que, a princípio, 
parece ser uma ideia simples, no 
entanto, necessita, para sua prática, 
um aprofundamento de sua semântica. 
Portanto, aprofundar o conhecimento 
sobre transparência é uma necessidade, 
assim como é necessária a existência de 
métodos que possibilitem estabelecê-
la nas organizações e de modelos 
que permitam verificar que a forma 
como está estabelecida atende às 
necessidades da sociedade. 

Na busca de um entendimento do 
conceito de transparência, Cappelli 
(CAPPELLI,  2009) estabeleceu 
princípios para a Transparência 
Organizacional, definida através 
de Transparência do Processo e 
Transparência da Informação.  Esta 
conceituação visa estabelecer as 
características que devem estar 
presentes nos processos e informações 
organizacionais de modo a torná-las 
transparentes. Além disso, neste 
mesmo trabalho foram estabelecidas 
também formas de como aplicá-las.    

Porém, apesar do conceito de 
transparência estar mapeado, é 
evidente que sua implantação é de 
difícil consecução.  No sentido de 
tornar factível o uso do conceito 
de transparência por organizações, 
inclusive organizações governamentais, 
é necessário dispor de métodos 

que ajudem os gestores a melhor 
entender e planejar como um projeto 
de implantação de transparência pode 
ser conduzido.

Nesse sentido, nos parece próprio 
pensar em modelos de estágios.  Esses 
modelos são utilizados em diferentes 
campos, mas com muita frequência na 
área de Sistemas de Informação, com 
o objetivo de nortear a implantação de 
políticas ou mesmo avaliar a situação 
de diferentes organizações.  Um dos 
primeiros desses modelos foi o modelo 
proposto por Nolan (NOLAN, 1973) 
nos anos 70. 

E m  d i f e r e n t e s  á r e a s  d o 
conhecimento humano, modelos de 
maturidade (com uso de estágios) 
também têm sido propostos como forma 
de institucionalizar práticas e realizar 
avaliações. Um modelo bastante 
difundido na área de Engenharia 
de Software é o Capability Maturity 

Model Integration (CMMI), que foi 
desenvolvido para avaliar a maturidade 
ou capacidade dos processos de 
desenvolvimento de software das 
organizações. O CMMI é um modelo 
que organiza conjuntos de práticas 
de engenharia de software por áreas 
de conhecimento, para melhoria de 
processos de desenvolvimento (CMU-
SEI, 2001). A estruturação por níveis 
promove a ideia de uma sequência 
entre a institucionalização das práticas, 
de modo que a organização possa 
atingir o mais alto grau de maturidade 
através de institucionalizações 
gradativas.  No Brasil desenvolveu-se 
um modelo customizado para medir 
esses diferentes estágios de capacidade 
na construção de software através do 
projeto MPS-BR (MPSBR, 2009), sendo 
inclusive utilizado como padrão para 
contratações governamentais. 

No entanto,  um modelo de 
estágio simples, onde os níveis sejam 
atingidos gradativamente, pode ser 
visto como de pouca ajuda no caso 
de transparência.  É preciso que o 
modelo de níveis de transparência 
use estágios, mas seja mais flexível 
na forma de alcançá-los levando em 
consideração a situação de contexto.  
Isto implica em pensar em um modelo 
de estágio com múltiplas dimensões, 
tendo em vista as interdependências 
de características da transparência.    

Neste artigo mostramos como um 
modelo de estágios poderá ajudar 
gestores na implantação de programas 
de transparência.

“

”

Modelos de 
estágios são 

utilizados em 
diferentes 

campos, mas 
com muita 

frequência na 
área de Sistemas 
de Informação, 
com o objetivo 

de nortear a 
implantação 

de políticas ou 
mesmo avaliar 

a situação 
de diferentes 
organizações. 
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O CONCeITO De TrANSPArêNCIA NO CONTexTO SOCIAL DAS OrgANIzAçõeS

Após extenso estudo da 
literatura e utilizando 
c o n h e c i m e n t o s  d a 
engenharia de requisitos 

(CAPPELLI et al., 2007) construiu o 
conceito de transparência aplicado 
ao contexto social das organizações 

Figura 1 - Características de Transparência no Contexto Social das Organizações

(CAPPELLI, 2009). Este conceito 
e s t a b e l e c e u  p r i n c í p i o s  p a r a 
a Transparência Organizacional, 
definida através de Transparência 
do Processo e Transparência da 
Informação, visando estabelecer 
as características que devem estar 

presentes nos processos e informações 
organizacionais de modo a torná-las 
transparentes. A Figura 1 apresenta 
as características que foram reunidas 
e organizadas para criar o conceito de 
transparência. A Tabela 1 apresenta a 
definição de cada uma delas.
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Entendemos que para se obter 
transparência, no sentindo mais 
completo, todas estas características 
devem estar presentes na organização.  
No entanto, sabemos que estar 
transparente é um estado que pode 
ter gradações em função do nível 
de atendimento de cada uma das 
características que compõem o conceito 
de transparência e das necessidades 
da organização. Isto é fato porque: 
características de transparência são 
qualidades, portanto, podem ter 
diferentes percepções dependendo 
de quem for o interessado.Graus de 
transparência.

Durante a construção do conceito 
de transparência, percebeu-se certo 

grau de dependência entre os grupos 
criados (acessibilidade, usabilidade, 
in fo rmat ivo ,  en tendimento  e 
auditabilidade). Isso significa que, para 
características de um determinado 
grupo serem institucionalizadas, 
há necessidade de que outras, de 
outros grupos, já tenham sido antes, 
ficando muitas vezes como pré-
condição, dando a esta observação a 
similaridade com a teoria de estágios 
(NOLAN, 1973). Exemplificando 
esta afirmação, o que se percebe é 
que para que se consiga verificar ou 
validar (auditabilidade) determinado 
processo organizacional é necessário 
pr imeiramente  que  possamos 
compreendê-lo (entendimento). 

Por sua vez, para que possamos ter 
entendimento sobre este processo, 
precisamos que ele esteja dentro 
de limites aceitáveis de qualidade 
(informativo), que por sua vez necessita 
que sua representação seja uniforme, 
simples e intuitiva (usabilidade). 
Além disso, nada seria possível se 
estes processos organizacionais não 
estivessem disponíveis e publicados 
(acessibilidade) de modo que os 
cidadãos pudessem ter acesso aos 
mesmos (CAPPELLI, 2009). 

Veja que evitamos no parágrafo 
acima atribuir um valor fixo às 
qualidades, tratamo-las como aceitáveis 
ou possíveis.  Essa observação é muito 
importante, porque características 

TAbeLA 1 – Definições das Características de Transparência no Contexto Social das Organizações
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de qualidade, diferentemente de 
características funcionais,  são 
dependentes das expectativas de 
quem as necessita. Isto é, para um 
cidadão, uma informação pode ser 
simples, mas para outrem nem tanto. 
As características de qualidade são 
de maneira geral aquilatadas por 
consenso.

Segundo Nolan (NOLAN, 1973), 
a teoria de estágios provou ser 
particularmente útil para desenvolver 
o  conhec imento  em d iversas 
áreas durante os seus períodos de 
formação. Ele afirma que esta teoria 
vem sendo utilizada desde o início 
do desenvolvimento do conhecimento 
biológico e é baseada na premissa 
de que os elementos dos sistemas 

se movem através de um padrão 
distinto de fases ao longo de um 
período de tempo, podendo estas fases 
serem descritas. Segundo Kuznets 
(apud NOLAN, 1973), uma teoria 
de estágios segue duas orientações: 
(1) as características de cada fase 
devem ser distintas e empiricamente 
testáveis e (2) a análise de relação de 
todas as fases com o seu antecessor ou 
sucessor deve ser bem definida - deve 
ser possível identificar que processos 
permitem um elemento passar de um 
estágio para o próximo.

As relações de dependência entre 
os cinco grupos criados dentro do 
conceito de transparência nos fizeram 
comparar esta estrutura com os níveis 
da teoria de estágios. Porém, esta 

estrutura não preconiza a necessidade 
de alcance completo de todas as 
características de um determinado 
grau para que se possa passar para 
um próximo, como preconizam 
alguns modelos de maturidade. Esta 
estrutura criada explicita apenas 
que há forte dependência entre os 
grupos de características, indicando 
que a insuficiência de algumas 
características pode impossibilitar 
o alcance de outras, caso não sejam 
estabelecidas antes destas.  

B a s e a d o  n a  i d e n t i f i c a ç ã o 
destas dependências, construiu-se 
o que chamamos de “Degraus da 
Transparência” (CAPPELLI, 2008), 
apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2 - Degraus da Transparência (CAPPeLLI, 2008)

Cada um dos degraus de transparência 
pode então ser estabelecido através da 
institucionalização do conjunto de suas 
características. Assim, podemos definir 
os degraus como: 

DegrAu 1 – Acessibilidade•	
A transparência é realizada através 
da capacidade de acesso. Esta 
capacidade é identificada através 
da aferição de práticas que efetivam 

características de portabilidade, 
disponibilidade e publicidade na 
organização.  

DegrAu 2 – usabilidade•	
A transparência é realizada 
através das facilidades de uso. 
Esta capacidade é identificada 
através da aferição de práticas 
que efetivam características de 

uniformidade, simplicidade, 
operabilidade, intuitividade, 
desempenho, adaptabilidade e 
amigabilidade na organização. 

DegrAu 3 – Informativo•	
A transparência é realizada através 
da qualidade da informação. 
Esta capacidade é identificada 
através da aferição de práticas 
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que efetivam características de 
clareza, completeza, corretude, 
atualidade, comparabilidade, 
consistência, integridade e acurácia 
na organização.

DegrAu 4 – entendimento•	
A transparência é realizada 
através do entendimento. Esta 
capacidade é identificada através 
da aferição de práticas que efetivam 
características de concisão, 
compositividade, divisibilidade, 
detalhamento e dependência na 
organização.

DegrAu 5 - Auditabilidade•	

A transparência é realizada através 
da auditabilidade. Esta capacidade 
é identificada através da aferição de 
práticas que efetivam características 
de validade, controlabilidade, 
verificabilidade, rastreabilidade e 
explicação na organização.

Nas definições de cada um dos 
degraus rumo à transparência utilizou-se 
a palavra “efetivam”.  Isso quer dizer 
que para se atingir as características de 
cada degrau é necessário que existam 
práticas, procedimentos e políticas que 
procurem tornar o desejo da qualidade 
uma realidade.  Ou seja, ligada a cada 
uma das 28 qualidades enumeradas na 

Figura 1 é necessário ter-se meios para 
que aquela qualidade seja efetivada, 
observando sempre que diferentes 
contextos demandam diferentes meios 
para que a qualidade em questão seja 
alcançada no nível solicitado.

Entremear os degraus com as 
diferentes percepções de como cada 
característica seja prioritária, numa 
dada situação, é um desafio para um 
modelo de estágios, porque em alguns 
casos é possível que características 
de um degrau “superior” estejam 
efe t ivadas ,  sem que todas  as 
características de um degrau “inferior” 
estejam. Nesse caso, como entender e 
aplicar um modelo de estágios?

 

A NeCeSSIDADe De um mODeLO De AVALIAçãO PArA TrANSPArêNCIA bASeADO em eSTágIOS 

Como bem notou Fung em 
seu livro (FUNG, 2007), a 
transparência é uma qualidade 
que precisa ser nutrida, 

mantida e verificada para ter efetividade.  
Essa demanda leva à necessidade de que 
as organizações estejam aparelhadas 
para esse processo de implantar, manter 
e garantir transparência. Os trabalhos 
até aqui desenvolvidos (CAPPELLI, 
2009) trouxeram luz à complexidade 
do conceito de transparência, pela 
enumeração de distintas características 
de qualidade que ajudam à transparência. 
No entanto, para a efetiva implantação 
de políticas de transparência é 
fundamental que se possa caracterizar 
e instrumentar processos para atingir 
metas desejadas.  

Nesse contexto, é fundamental 
um modelo de avaliação que permita 
gestores e o público ter uma ideia do 
que há em termos de transparência 

na organização e que esforços são 
necessários para alcançar níveis de 
maior maturidade. Um modelo de 
avaliação permite distinguir onde 
estamos e para onde queremos ou 
devemos seguir. Conforme lembramos 
acima, uma primeira análise aponta para 
modelos de estágios, principalmente 
porque transparência é um conceito 
novo. No entanto, também já vimos 
que, face às características com que 
estamos lidando, estas podem ter graus 
de percepção distintos por diferentes 
públicos.  Isso requer que o modelo de 
estágio seja flexível, de modo a levar 
em conta aspectos particulares de cada 
contexto onde será aplicado.  

Outro ponto fundamental é que 
o modelo de avaliação sendo de 
conhecimento amplo, transparente, 
permite com que o público e os 
gestores organizacionais (públicos e 
privados) tenham um referencial do 

nível de maturidade existente em uma 
determinada organização.  Isso permite 
evitar expectativas errôneas, permite 
planejar com um chão mais firme, e 
também deixa claro os limites que a 
organização pode colocar no nível de 
transparência. 

Esse modelo de avaliação é 
indispensável para que o conceito 
difunda-se, bem como possamos ter 
um padrão para sabermos como as 
organizações encontram-se com relação 
às expectativas, bem como com suas 
organizações congêneres. O modelo 
ajudará na definição de processos de 
apoio à implantação das políticas de 
transparência nos níveis requeridos ou 
desejados e será útil para configurar os 
processos de apoio, como por exemplo, o 
processo para tratar da retroalimentação 
(comunicação do público com gestores) 
tanto para reportar desvios ou para 
reportar sugestões.

CONCLuSãO

A sociedade clama por acesso 
à informação, porém uma 
informação que possa ser 
entendida e utilizada. Em 

torno deste tema diversas iniciativas 
têm sido realizadas no intuito 
de estabelecer mecanismos para 

disponibilização de informações. 
Porém, para isso há necessidade de 
um entendimento comum do que é 
transparência e de como implantá-la 
nas organizações. 

Apresentamos aqui um trabalho 
que deu um grande passo neste 

tema. Este trabalho definiu um 
conceito de transparência baseado 
em outros conceitos de qualidade, 
buscando identificar as características 
necessárias que uma organização 
necessita para que possa afirmar que 
é transparente. Porém identificamos 
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que este conhecimento sobre o 
conceito não guia a implantação 
deste na organização. Para isso é 
necessário o estabelecimento de um 
modelo que defina práticas sobre o 
que a organização deve fazer para 
implementá-lo. 

A partir dos estudos já feitos, 
sugere-se o uso de um modelo de 
níveis devido à percepção já alcançada 
de que há uma relação de dependência 
entre os grupos de características que 
formam o conceito de transparência. 
Porém, este modelo deve conter 
relações de múltiplas dimensões, tendo 
em vista as interdependências entre as 
características de transparência.    

Nesse contexto é fundamental que 
este modelo defina, em princípio, duas 
coisas: práticas para implementação 
das características de transparência 

e  regras de avaliação sobre a 
implementação destas características. 
A primeira possibilitará as organizações 
definirem o que deve ser inserido 
em seus procedimentos e políticas 
para aderências às características 
de transparência. A segunda irá 
fornecer mecanismos para que 
cada organização possa identificar 
seu nível de maturidade quanto à 
transparência.        

Organizações têm hoje a necessidade 
de demonstrar transparência atendendo 
a diversas demandas: por razões de 
competitividade, conquistando a 
confiança de seus clientes; por razões 
regulatórias, em atendimento a leis 
que colocam cidadãos cada vez mais 
valorizados em relação aos serviços 
que lhes são prestados; por razões 
sociais, atendendo às aspirações da 

democracia e da vida em sociedade, 
formada por cidadãos cada vez mais 
conscientes e participativos. 

A questão da transparência e suas 
implicações no acesso à informação e 
entendimento comum é um dos temas 
de projeto em desenvolvimento na 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO)1 em parceria 
com a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), voltado 
ao desenvolvimento de soluções de 
ampliação à democracia, suas relações 
com processos organizacionais, e 
o uso intensivo de tecnologias de 
informação e comunicação para este 
fim. Neste projeto estão sendo dados 
os primeiros passos para construção 
de um modelo que venha endereçar a 
abordagem apresentada neste artigo.    

1 Detalhes sobre o projeto podem ser encontrados nos sítios: www.uniriotec.br/pnpd e agoraprojeto.wordpress.com.  
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1. A muito aguardada entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, ocorrida 
finalmente em 1 de dezembro de 
2009, evoca o provérbio «tudo está 
bem quando acaba bem», se nos 
lembrarmos das peripécias e incertezas 
que a acompanharam até ao último 
momento e se tivermos bem presente 
que, com ela, se pôs realmente fim 
a uma crise sem precedentes na 
construção europeia – cujo momento 
mais agudo foi a rejeição, em 
referendos realizados em França e 
nos Países Baixos na Primavera de 
2005, do malogrado Tratado que 
estabelecia uma Constituição para a 
Europa, assinado em Roma no outono 
anterior.

Tal como este último tratado, de que 
acaba por constituir assumidamente 
uma «reencarnação», o Tratado de 
Lisboa encontra os seus antecedentes 
na Declaração (n.º 23) aprovada 
juntamente com o Tratado de Nice 
no já longínquo dia 26 de Fevereiro 
de 2001 e também na Declaração do 
Conselho Europeu reunido em Laeken/
Bruxelas em 15 de dezembro desse 
ano. O primeiro texto apelava a «um 

debate mais amplo e aprofundado 
sobre o futuro da União Europeia 
(UE)» associando «todas as partes 
interessadas». O segundo redundou 
na convocação de uma Convenção, 
« c o m p o s t a  p e l o s  p r i n c i p a i s 
participantes no debate sobre o futuro 
da União», «para assegurar uma 
preparação tão ampla e transparente 
q u a n t o  p o s s í v e l  d a  p r ó x i m a 
Conferência Intergovernamental 
(CIG)» encarregada de abordar, a 
título principal, as seguintes questões: 
(1) uma delimitação mais precisa 
das competências entre a UE e os 
Estados-Membros; (2) o estatuto da 
Carta dos Direitos Fundamentais; (3) 
o papel dos parlamentos nacionais na 
arquitectura europeia, integrado no 
tema mais vasto do aprofundamento 
da democracia, da transparência e da 
eficácia da UE; (4) a simplificação dos 
Tratados, susceptível de «conduzir, a 
prazo, à aprovação na União de um 
texto constitucional».

A Convenção convocada deveria 
responder a cerca de sessenta e cinco 
questões concretas. Entre as mais 
relevantes encontravam-se as de saber: 

se seria de estabelecer uma distinção 
mais clara entre as competências 
exclusivas da UE, as competências 
exclusivas dos Estados-Membros e as 
competências partilhadas; se a gestão 
quotidiana e a implementação das 
políticas da União deveriam ficar em 
maior medida a cargo dos Estados-
Membros ou mesmo das regiões; se os 
diferentes instrumentos jurídicos da 
União deveriam ser melhor definidos 
e se conviria reduzir o seu número; se 
seria de reforçar o papel do Parlamento 
Europeu; se deveria rever-se a distinção 
entre a União e as Comunidades e a 
divisão da União em três pilares. 

Dessas sessenta e cinco questões, 
apenas cinco incidiam sobre o âmbito 
de competência da UE: (1) como 
desenvolver uma política externa 
comum e uma política de defesa mais 
coerentes; (2) se seria necessário 
reactualizar as missões de Petersberg; 
(3) como reforçar a coordenação 
das políticas económicas; (4) se 
seria de intensificar a cooperação 
nos domínios da inclusão social, 
ambiente, saúde e segurança dos 
alimentos; (5) se seria de adoptar uma 

Nuno Piçarra
Professor de Direito Comunitário e de Direito 
Constitucional na Universidade Nova de Lisboa

O Tratado de Lisboa em perspectiva 
constitucional

I. PróLOgO

O professor Nuno Piçarra, da 
Universidade Nova de Lisboa, 
avalia o Tratado de Lisboa e afirma: 
“Apesar de nem tudo estar bem com 
o Tratado de Lisboa – longe disso –, 
ele não deixou de introduzir um 
não menosprezável suplemento 
de racionalidade, eficácia e 
responsabilidade na UE, dotando-a de 
alguns dos meios que lhe faltavam.”
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abordagem mais integrada em matéria 
de cooperação policial e cooperação 
judiciária penal.

2.  Em cumprimento do seu 
mandato, a Convenção acabou por 
aprovar como documento final não 
a simples resposta ao conjunto das 
questões elencadas, «a fim de que uma 
nova CIG introduzisse nos Tratados 
as correspondentes alterações», mas 
sim um projecto de Tratado que 
estabelecia uma Constituição para 
a Europa, apresentado ao Conselho 
Europeu de Julho de 2003. A CIG a 
que tal projecto foi subsequentemente 
submetido transformou-o no texto que 
veio a ser assinado em Roma, em 29 
de Outubro de 2004, como «Tratado 
que estabelece uma Constituição para 
a Europa». Se viesse a entrar em vigor, 

ele revogaria e substituir-se-ia aos 
Tratados constitutivos da UE1.

Na sequência dos referendos 
francês e holandês, o Conselho Europeu 
de Junho de 2005 propôs um «período 
de reflexão»2 que o de 21/22 de junho 
de 2007 veio interromper, aprovando, 
por proposta da presidência alemã, 
um mandato no sentido de «pôr de 
parte o conceito constitucional, que 
consistia em revogar todos os Tratados 
em vigor, substituindo-os por um texto 
único denominado “Constituição”» e 
de «elaborar um Tratado (designado 
“Tratado Reformador”) que … virá 
introduzir nos actuais Tratados – que 
continuarão em vigor – as inovações 
resultantes da CIG de 2004, como 
adiante se indica em pormenor»  
(n.º I.1). Algumas dessas «inovações» 

deveriam ser objecto de «modificações 
claramente assinaladas», resultantes 
das consultas previamente realizadas 
com os Estados-Membros. Ficava assim 
inequivocamente respondida a questão 
fundamental relativa à simplificação 
dos Tratados, equacionada pelas 
Declarações de Nice e Laeken: a União 
continua a não se fundar num «texto 
único».

O mandato deveria constituir 
«a única base e o enquadramento 
exclusivo para os trabalhos» da CIG 
convocada para a elaboração daquele 
que veio a ser o Tratado de Lisboa, 
assinado em 13 de dezembro de 
2007, juntamente com um número 
recorde de protocolos e de declarações 
constantes da Acta Final.

II. OS PrINCIPAIS ASPeCTOS DA reCONFIgurAçãO DA uNIãO eurOPeIA 
SeguNDO O TrATADO De LISbOA

1.  O carácter materialmente 
constitucional das principais 
reformas do Tratado de Lisboa

A maneira mais simples de tratar 
tão sinteticamente quanto possível o 
tema enunciado no título, sem perder 
de vista os antecedentes do tratado 
em apreço, consistirá em tomar como 
ponto de partida a grelha de funções 
normalmente atribuídas a uma 
constituição, a saber: (1) o elenco dos 
direitos e deveres fundamentais das 
pessoas perante as quais a entidade 
que se trata de constitucionalizar 
exerce poderes de autoridade – sendo 
certo que a UE se encontra dotada de 
tais poderes desde as suas origens; 
(2) a organização do poder político 
da mesma entidade de acordo com 
uma lógica de separação e equilíbrio 
de poderes, que sempre marcou o 
quadro institucional da UE e as suas 
relações com os Estados-Membros; 
(3) a organização do sistema das 

fontes de direito infraconstitucional; 
(4) o estabelecimento do processo 
específico de revisão da norma 
fundamental ,  necessariamente 
diferente dos restantes processos de 
produção de normas; (5) os princípios 
fundamentais das políticas públicas a 
prosseguir pela entidade em causa.

O  m e r o  e n u n c i a d o  d a s 
principais funções consensualmente 
reconhecidas a uma constituição basta 
para ver que as questões enunciadas 
tanto pela Declaração de Nice como 
pela Declaração de Laeken relevam 
manifestamente do conjunto dessas 
funções. Isto confirma, por sua 
vez, que o «abandono do conceito 
constitucional» preconizado pelo 
mandato do Conselho Europeu de 
Junho de 2007 visava sobretudo 
a não retomada das soluções e da 
terminologia que, no malogrado 
Tra tado  que  es tabe lec ia  uma 
Constituição para a Europa, mais 
equivocamente aproximava a União de 

um Estado: a criação de um Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da União, a 
explicitação do princípio do primado 
do direito da União sobre os direitos 
dos Estados-Membros num preceito 
decalcado sobre as constituições 
federais e a alusão aos símbolos da UE, 
como a bandeira, o hino e o lema.

Sendo incontroverso que a UE não se 
confunde com um Estado, ela não deixa de 
evidenciar algumas não menosprezáveis 
afinidades com um Estado federal. 
Foram estas que constituíram objecto 
privilegiado do alcance reformador do 
Tratado de Lisboa.

2. O significado da substituição e 
sucessão da União à Comunidade 
Europeia

Começando pela organização 
política da UE, há a salientar, antes de 
mais nada que as referidas afinidades se 
intensificaram com a opção do Tratado 
de Lisboa, no sentido de que «a União 

1. São eles o Tratado de Maastricht (TUE), de 7 de Fevereiro de 1992, e o Tratado de Roma, de 25 de Março de 1957, sucessivamente revistos. 
Este último, na redacção dada pelo Tratado de Lisboa, passou a intitular-se Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
2. O período de reflexão não teve porém por efeito o abandono dos processos de ratificação do Tratado que estabelecia uma Constituição para a 
Europa em diversos Estados-Membros. Foram dezoito aqueles que o chegaram a ratificar, alguns, como a Espanha e o Luxemburgo, sujeitando-o 
a referendo.
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substitui-se e sucede à Comunidade 
Europeia» (artigo 1.º, terceiro parágrafo, 
do TUE na sua nova redacção), em 
resposta a uma das questões elencadas 
pela Declaração de Laeken. Na realidade, 
tal substituição e sucessão traduzem-se 
na generalização a toda a UE (com 
uma única excepção) do «método 
comunitário», com os seus traços 
federais tanto no plano institucional 
e decisório como sobretudo no plano 
normativo.

O primeiro caracteriza-se pela 
existência de pluralismo de poder entre 
os órgãos que representam os Estados-
Membros (Conselho Europeu e Conselho 
de Ministros), o órgão que representa 
os cidadãos (Parlamento Europeu) 
e o que representa a própria União 
(Comissão Europeia), comportando este 
pluralismo a dualidade fundamental 
entre poder político ou de governo e 
poder jurisdicional, o qual culmina no 
Tribunal de Justiça da União. O plano 
normativo, por seu lado, caracteriza-se 
pela existência de um direito susceptível 
de se projectar directamente na esfera 
jurídica dos particulares, criando 
direitos e obrigações, que faz sem mais 
parte integrante do direito dos Estados-
Membros e se encontra dotado de 
primado sobre o destes.

Se antes a Comunidade Europeia, 
com a sua combinação sui generis 
dos  modelos  supranacional  e 
intergovernamental em claro benefício 
do primeiro, constituía o «núcleo» 
da UE3, com o Tratado de Lisboa – e 
prosseguindo na metáfora biológica – o 
núcleo propagou-se a toda a célula da 
União, excepto a uma «zona periférica» 
constituída pela política externa e de 
segurança comum (PESC), contemplada 
pelos artigos 23.º a 46.º do TUE. Esta 
política permanece sujeita a uma lógica 
essencialmente intergovernamental 
onde, em nome da soberania dos 
Estados-Membros, o pluralismo de 

poder na acepção acima referida é 
substituído pelo protagonismo dos 
órgãos representantes daqueles Estados 
(os quais mantêm, em princípio, um 
direito de veto) e onde «fica excluída a 
adopção de actos legislativos pela UE» 
(artigos 24.º, n.º 1, segundo parágrafo, e 
31.º, n.º 1, in fine, do TUE).

Mas a verdade é que nem a PESC 
permanece totalmente fechada ao 
«método comunitário». Com efeito, o 
Tratado de Lisboa prevê expressamente, 
por um lado, que o Conselho tome 
por maioria qualificada, e não por 
unanimidade, um número considerável 
de decisões (susceptível de ampliação 
sem necessidade de revisão formal do 
TUE). O preço disso foi a consagração 
expressa, neste contexto, de uma versão 
actualizada do «Compromisso do 
Luxemburgo» no seu entendimento 
francês prevalecente4 – que permite 

em último caso, «por razões vitais e 
expressas de política nacional», sujeitar 
a tomada de tais decisões à regra da 
unanimidade no Conselho Europeu 
(artigo 31.º, n.ºs 2 a 4, do TUE). Por 
outro lado, determinadas decisões 
tomadas no âmbito da PESC – aquelas 
que estabeleçam medidas restritivas 
contra pessoas singulares ou colectivas, 
designadamente para efeitos do combate 
ao terrorismo – estão sujeitas a controlo 
jurisdicional pelos tribunais da União 
(artigo 275.º, segundo parágrafo do 
TFUE).

3. A função legislativa da União 
Europeia: algumas incoerências 
terminológicas

P r o s s e g u i n d o  n o  t e m a 
constitucional da organização do 
poder político da UE, poder-se-ia 
pensar que o Tratado de Lisboa se 
salda pelo reforço e autonomização do 
quadro institucional e dos processos 
decisórios da União em relação aos 
Estados-Membros. É facto que ele 
sujeitou em medida determinante 
o exercício da função legislativa/
reguladora, em que a União se centra 
a um processo em que o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, 
surge em pé de igualdade com o 
Parlamento Europeu. Tal processo 
passou significativamente a designar-
se por processo legislativo ordinário, 
cuja tramitação vem prevista pelo 
artigo 294.º do TFUE. Estima-se que 
cerca de 95% da legislação da União 
será adoptada através deste processo.

Porém,  essencia lmente  em 
nome da garantia do respeito pelos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, o Tratado de Lisboa 
contrabalançou a autonomia daquele 
processo legislativo frente aos Estados-
Membros habilitando os parlamentos 
nacionais a travar e mesmo a vetar a 

3. Cf. a Declaração Solene sobre a União Europeia, aprovada pelo Conselho Europeu de Estugarda de 17/19 de Junho de 1983, nos termos da 
qual “as Comunidades (…) são o núcleo da União Europeia” (n.º 1.4.1.).
4. Recorde-se que o Compromisso do Luxemburgo, constante da acta da reunião extraordinária do Conselho de 29 de janeiro de 1966, refere 
expressamente subsistir entre os seis Estados-Membros uma «divergência sobre o que deverá fazer-se quando não se alcance uma completa 
conciliação», não se chegando num prazo razoável a soluções susceptíveis de serem adoptadas por todos os membros do Conselho, uma vez 
invocados «interesses muito importantes de um ou vários Estados-Membros» em matérias sujeitas à decisão por maioria qualificada. Só a França 
considerava que «quando se trate de interesses muito importantes a discussão deverá prosseguir até que se chegue a um acordo unânime». 

“

”

O Tratado de 
Lisboa acabou 
por manter um 

elenco de fontes 
de direito derivado 
que evocam, antes, 
o exercício de uma 
função executiva 

ou administrativa: 
o regulamento, 
a directiva e a 

decisão.
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adopção de actos legislativos no seu 
âmbito. É elucidativa a este respeito 
uma leitura do protocolo relativo ao 
papel dos parlamentos nacionais na 
UE e do protocolo relativo à aplicação 
daqueles princípios, anexados ao TUE 
e ao TFUE.

Em razão da especial legitimidade 
democrática de que os parlamentos 
n a c i o n a i s  s ã o  e f e c t i v a m e n t e 
portadores, eles passam a desempenhar, 
no exercício da função legislativa 
da União, um papel sem paralelo 
em nenhuma Federação. Com esta 
solução, o Tratado de Lisboa também 
respondeu claramente à questão 
enunciada em Nice e Laeken relativa 
ao papel de tais parlamentos na 
arquitectura europeia.

Por outro lado, apesar de se referir 
sem reservas à legislação e aos actos 
legislativos da União (sendo certo 
que o vasto poder normativo de 
que a Comunidade Europeia foi 
originariamente dotada se revestia 
da inovação e da discricionariedade 
política caracterizadoras da função 
legislativa), o Tratado de Lisboa acabou 
por manter um elenco de fontes de 
direito derivado que evocam, antes, 
o exercício de uma função executiva 
ou administrativa: o regulamento, a 
directiva e a decisão. É certo que o 
justifica pelo «abandono do conceito 
constitucional». Mas aqui a justificação 
não procede de todo. Pelas razões 
acabadas de mencionar e sem esquecer 
a participação decisiva do Parlamento 
Europeu no exercício da função 
legislativa da UE, a introdução dos 
termos «lei» e «lei-quadro» europeias 

não corresponderia senão a um simples 
imperativo de coerência.

A l é m  d o  m a i s ,  p e r a n t e  a 
inevitabilidade de o regulamento, 
a directiva e a decisão conterem 
actos que tanto relevam da função 
legislativa como da função executiva 
da União (como o comprova por 
exemplo o artigo 291.º, n.º 4, do 
TFUE), o Tratado de Lisboa viu-se 
obrigado a estabelecer um critério de 
distinção meramente procedimental: 
«os actos jurídicos adoptados por 
processo legislativo constituem actos 
legislativos» (artigo 289.º, n.º 3, do 
TFUE). A redução do elenco dos 
instrumentos jurídicos da União por 
que o Tratado de Lisboa optou não se 
complementou, afinal, com a melhor 
definição dos mesmos preconizada 
pela Declaração de Laeken.

4. Os avanços e recuos relativos à 
votação por maioria qualificada no 
Conselho

No que toca mais especificamente 
à questão política essencial da votação 
por maioria qualificada no Conselho, 
atinente tanto à repartição horizontal 
(interinstitucional) como à repartição 
vertical de competências entre a União 
e os Estados-Membros, a nova regra 
introduzida pelo Tratado de Lisboa 
viu a sua entrada em vigor adiada para 
1 de novembro de 2014, em prol da 
manutenção da regra assente na lógica 
dos votos ponderados previamente 
fixados para cada Estado-Membro 
(oscilando entre os 29 atribuídos aos 
«quatro grandes» e os 3 atribuídos a 

Malta). E por causa da previsão de 
um período transitório compreendido 
entre aquela data e 31 de março 
de 2017 – em que a mesma regra 
continuará a aplicar-se a requerimento 
de qualquer Estado-Membro –, será 
preciso esperar por 1 de abril de 2017 
para que finalmente adquira plena 
vigência a regra segundo a qual «a 
maioria qualificada corresponde a, 
pelo menos, 55 % dos membros do 
Conselho, num mínimo de quinze, 
devendo estes representar Estados-
Membros que reúnam, no mínimo,  
65 % da população da União», com todo 
o seu significado político e impacto 
na democraticidade e eficácia da UE 
(artigo 16.º, n.º 4, do TUE).

É de acrescentar que as resistências 
soberanistas/intergovernamentalistas de 
alguns Estados-Membros determinaram 
não só o adiamento e o período transitório 
analisados, mas também a consagração 
expressa, em versão actualizada, do 
«Compromisso de Joannina», raramente 
posto em prática desde a sua adopção 
em 29 de março de 19945. Com efeito, 
«em derrogação do artigo 16.º, n.º 4, do 
TUE», habilita-se uma minoria inferior à 
necessária para constituir uma minoria 
de bloqueio a protelar a tomada de 
decisões por maioria qualificada no 
Conselho. Esta possibilidade manter-
se-á para além de 1 de abril de 2017. É 
o que resulta da conjugação labiríntica 
do artigo 238.º, n.º 2, do TFUE com 
a Declaração n.º 7 adoptada pela CIG 
que aprovou o Tratado de Lisboa, a 
Decisão do Conselho de 13 de dezembro 
de 20076 e o Protocolo relativo a tal 
Decisão7!

5. Ver a Decisão do Conselho relativa à tomada de decisão pelo Conselho por maioria qualificada, publicada no Jornal Oficial da União Europeia 
C 105 de 13.4.1994, p. 1, e C 1 de 1.1.1995, na sua versão alterada. De acordo com ela, «se um conjunto de membros do Conselho representando 
um total de 23 a 25 votos [inferiores aos necessários para perfazer uma minoria de bloqueio] indicar que tenciona opor-se a uma tomada de 
decisão por maioria qualificada por parte do Conselho, este último envidará todos os esforços para, num prazo razoável e sem prejuízo dos prazos 
obrigatórios (…), chegar a uma solução satisfatória que possa ser adoptada pelo menos por 65 votos» – o que constitui, portanto, um número 
superior ao necessário para formar a maioria qualificada então prevista pelo Tratado.
6. Publicada no Jornal Oficial da União Europeia L 314 de 1.12.2009, p. 73.
7. Cuja epígrafe é «Protocolo relativo à Decisão do Conselho relativa à aplicação do n.º 4 do artigo 16.º do Tratado da União Europeia e do n.º 
2 do artigo 238.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia entre 1 de novembro de 2014 e 31 de março de 2017, por um lado, e a 
partir de 1 de abril de 2017, por outro». No seu artigo único, pouco mais extenso do que a própria epígrafe, mas igualmente obscuro, lê-se que 
«antes de o Conselho analisar um projecto que vise alterar ou revogar a decisão ou qualquer das suas disposições ou modificar indirectamente 
o seu âmbito de aplicação ou o seu significado através da modificação de outro acto jurídico da União, o Conselho Europeu debaterá o referido 
projecto, deliberando por consenso nos termos do n.º 4 do artigo 15.º do Tratado da União Europeia». Esta solução, que confere um valor 
reforçado ao «Compromisso de Ioannina» sem no entanto o incluir formalmente no texto dos Tratados, foi o preço a pagar para que a Polónia 
viesse a ratificar o Tratado de Lisboa. Com efeito, este Estado-Membro começou por exigir peremptoriamente a inclusão de tal compromisso no 
articulado dos próprios Tratados.
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5. A manutenção do status quo em 
matéria de equilíbrio de poderes na 
União Europeia

Independentemente de todo este 
dédalo de adiamentos e derrogações 
à regra da maioria qualificada no 
Conselho, absolutamente lamentável 
do ponto de vista da eficácia e mesmo 
da transparência da UE, o Tratado 
de Lisboa acabou por não alterar, no 
essencial, o equilíbrio horizontal de 
poderes na União.

Houve, de facto, avanços de cariz 
supranacional, expressos nos ganhos não 
só do Parlamento Europeu, sobretudo a 
nível da função legislativa e da função de 
fiscalização política – testemunhando a 
resposta positiva do Tratado de Lisboa 
a mais uma das questões elencadas 
pela Declaração de Laeken –, mas 
também do Tribunal de Justiça, a nível 
do controlo jurisdicional dos actos da 
UE – em relação ao qual aquele Tratado 
removeu consideráveis barreiras (ver, por 
exemplo, os artigos 24.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, in fine, do TUE e 263º, quarto 
parágrafo, in fine, do TFUE). Mas tais 
avanços foram contrabalançados pelo 
reforço do papel do Conselho Europeu, 
agora dotado de um presidente eleito 
por um mandato de dois anos e meio, 
renovável uma vez, e incumbido não só 
de dar à União os impulsos necessários 
ao seu desenvolvimento mas também 
de definir as suas «orientações e 
prioridades políticas gerais» e de tomar 
uma série de decisões de natureza «quase 
constitucional».

O estatuto reforçado do Conselho 
Europeu torna-se por sua vez susceptível 
de condicionar mais decisivamente 
o exercício do monopólio formal de 
iniciativa legislativa da Comissão 

Europeia, se não mesmo o desempenho 
global da sua função de guardiã dos 
Tratados. Se assim for, a Comissão 
verá diminuído o seu papel de motor 
da integração europeia, aproximando-
se de uma burocracia especializada ao 
serviço do Conselho Europeu e, por 
conseguinte, dos Estados-Membros 
e dos seus interesses nacionais. A 
circunstância de a Comissão Europeia 
também ver reforçada a sua dependência 
política em relação ao Parlamento 
Europeu constituirá seguramente 
um factor de complexidade neste 
contexto.

Ainda a propósito do papel dos 
Estados-Membros no sistema político 
da União, é de referir que o Tratado de 
Lisboa também responde com clareza 
à questão suscitada em Laeken acerca 
do grau de participação daqueles na 
gestão quotidiana e implementação 
das políticas da UE. Com efeito, nos 
temos do artigo 291º do TFUE, «os 
Estados-Membros tomam todas as 
medidas de direito interno necessárias 
à execução dos actos juridicamente 
vinculativos da União». Só «quando 
sejam necessárias condições uniformes 
de execução» é que aqueles «conferirão 
competências de execução à Comissão» 
ou ao Conselho, mas apenas «em casos 
específicos devidamente justificados». 
O exercício das competências assim 
conferidas à Comissão ficará porém 
sujeito ao controlo dos Estados-
Membros (onde a palavra-chave 
continua a ser «comitologia») e também 
do Parlamento Europeu. 

6. A repartição de competências entre 
a União e os Estados-Membros

Passando agora à questão bem 

enfatizada pelas Declarações de 
Nice e Laeken da repartição vertical 
de competências entre a UE e os 
Estados-Membros, há a salientar 
que os Tratados na «versão Lisboa» 
passaram a elencar pela primeira vez, 
à maneira de uma constituição federal, 
as competências exclusivas da União, 
as competências partilhadas com os 
Estados-Membros e ainda uma terceira 
categoria denominada competência 
(da União) «para desenvolver acções 
destinadas a apoiar, coordenar ou 
completar a acção dos Estados-
Membros» (artigos 2.º a 4.º e 6.º do 
TFUE).

As regras relativas ao exercício das 
competências exclusivas e partilhadas 
da União constantes desses artigos 
resultam em larga medida da 
codificação de jurisprudência do TJ, 
embora revistas em detrimento da UE. 
Atesta-o por exemplo a delimitação 
de que, em várias disposições e 
protocolos, é objecto a regra constante 
do artigo 3.º, n.º 2, do TFUE, a qual, 
codificando a jurisprudência AETR8, 
explicita os casos de competência 
exclusiva da União para celebrar 
acordos internacionais. Os artigos 
209.º, n.º 2, 212.º, n.º 3, 214.º, n.º 3, e o 
Protocolo relativo às relações externas 
dos Estados-Membros no que respeita 
à passagem das fronteiras externas, 
são particularmente elucidativos 
desse «ânimo revisionista» por parte 
dos autores do Tratado de Lisboa 
– que não chegou no entanto para 
alterar substancialmente as «linhas 
divisórias» entre a UE e os Estados-
Membros.

Em todo o caso, há a referir em 
termos mais gerais que o «mood» 
da CIG que o negociou revelou uma 

8. Ver o acórdão do TJ de 31 de Março de 1971, Comissão contra Conselho, processo 22/70, in Colectânea da Jurisprudência do Tribunal, pp. 69 
ss., especialmente n.ºs 22 e 31. Desta jurisprudência resulta que, quando a matéria de um acordo internacional releve do âmbito de aplicação 
de uma lei adoptada pela União, a competência para negociar e concluir o acordo em questão pertencerá à União, após a entrada em vigor 
dessa lei. Segundo o acórdão AETR, tal competência «exclui a possibilidade de uma competência concorrente dos Estados-Membros», sendo 
qualquer iniciativa tomada fora do quadro das instituições comuns incompatível com a aplicação uniforme do direito da União. É verdade que 
ulteriormente, o próprio TJ veio flexibilizar esta jurisprudência, declarando estar-se fora do âmbito da competência exclusiva da União para 
celebrar um acordo de direito internacional nos casos em que esta ainda não tenha exercido, ou só tenha exercido em parte a sua competência 
interna, seja ela de harmonização ou não, no domínio em causa. Mais concretamente, se a harmonização operada a nível da UE no âmbito de 
aplicação do acordo «só muito parcialmente abranger esse âmbito», a UE e os seus Estados-Membros disporão de competência partilhada para a 
celebração do acordo” (parecer 2/00, de 6-12-2001). De igual modo, se o acordo internacional a celebrar só contiver «prescrições mínimas», não 
se estará em presença de «um domínio já em grande parte coberto por regras da União» e, por conseguinte, a competência da UE para concluir 
tal acordo também não será exclusiva, mas partilhada (parecer 2/91, de 19-3-1993).
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excessiva e injustificada desconfiança 
relativamente às competências da 
União. Entre vários outros, o texto 
da Declaração n.º 24 comprova-o 
bem: «A Conferência confirma que o 
facto de a União Europeia ser dotada 
de personalidade jurídica não a 
autorizará de forma alguma a legislar 
ou agir para além das competências 
que lhe são atribuídas pelos Estados-
Membros nos Tratados» (!).

Ora, da estatura consolidada que a 
atribuição expressa de personalidade 
jurídica contribui para dar à UE 
não decorre forçosamente nenhuma 
propensão para exceder competências. 
Aliás, para efeitos da delimitação 
destas, o Tratado de Lisboa explicitou 
pela primeira vez,  em termos 
particularmente taxativos, o princípio 
da atribuição9.

7. O estatuto da Carta dos Direitos 
Fundamentais e os seus equívocos

A desconfiança assinalada atinge o 
seu paroxismo a propósito da resposta 
a outra questão fundamental para a 
identidade da União, equacionada 
pelas Declarações de Nice e de 
Laeken: a do estatuto da Carta dos 
Direitos Fundamentais proclamada 
em Nice.

Com efeito, depois de o primeiro 
parágrafo do n.º 1 do artigo 6.º do 
TUE atribuir finalmente à Carta «o 
mesmo valor jurídico dos Tratados», 
embora sem a integrar formalmente no 
articulado destes, o segundo parágrafo 
vem dispor com surpreendente 

veemência que «de forma alguma 
o disposto na Carta pode alargar as 
competências da União, tal como 
definidas nos Tratados». E o n.º 3 
vem vincular os aplicadores da Carta, 
incluindo os tribunais, a interpretar os 
direitos, as liberdades e os princípios 
nela consagrados, «tendo na devida 
conta as anotações a que a Carta faz 
referência, que indicam as fontes 
dessas disposições».

Tão estranhas disposições – a 
que acrescem o ainda mais abstruso 
protocolo relativo à aplicação da Carta 
ao Reino Unido e à Polónia, extensivo 
à República Checa – que pretende 
consagrar um opt out destes três países 
em relação à Carta10 –, a Declaração 
n.º 1 da CIG11, as Declarações da 
Polónia e da República Checa e até 
a referência à Carta nas conclusões 
da presidência do Conselho Europeu 
de 29/30 de outubro de 200912 (que 
preparou o resultado positivo do 
segundo referendo a que o Tratado 
de Lisboa foi submetido na Irlanda) 
– explicar-se-ão aparentemente por 
aquilo que poderia designar-se como 
o «fantasma» da declaração de direitos 
aditada à Constituição federal norte-
americana em 1791. Como é sabido, 
tal declaração veio a constituir um 
dos mais importantes elementos 
de controlo da Federação sobre os 
Estados, embora num contexto muito 
próprio, que pouco ou nada tem a ver 
com o da UE em matéria de protecção 
dos direitos fundamentais.

Aqui, com efeito, tal sistema 
de protecção tem-se construído 

«de baixo para cima», ou seja, dos 
Estados-Membros para a União e 
não, como nos EUA, «de cima para 
baixo», ou seja da Federação para os 
Estados. Ora, não se vê que a Carta 
possa inverter uma situação em que 
as «tradições constitucionais comuns 
aos Estados-Membros» têm sido e 
continuarão a ser uma referência 
incontornável para o sistema de 
protecção dos direitos fundamentais 
da União, como aliás o atesta o 
próprio n.º 3 do citado artigo 6.º do 
TUE. 

8. A diversificação de processos 
de revisão dos Tratados da União 
Europeia

Em matéria de revisão da sua 
constituição, a União distingue-se 
claramente de uma Federação. Nesta 
última, com efeito, os protagonistas 
da revisão são os órgãos da própria 
Federação, não sendo sequer necessário 
que as alterações aprovadas por estes 
sejam ratificadas por todos os membros 
para se tornarem vinculativas para 
todos eles. Basta que o sejam por 
maioria qualificada. 

Na UE, ao invés, os protagonistas 
incontestados da revisão dos Tratados 
que a constituem são os próprios 
Estados-Membros. É a estes, com 
efeito, que compete exclusivamente 
aprovar de comum acordo o conteúdo 
da revisão numa instância diplomática 
ad hoc – a CIG; os órgãos da própria 
União têm um papel muito reduzido 
de iniciativa, concorrente com a dos 

9. Nos termos da nova versão do artigo 5.º, n.º 2, do TUE, «em virtude do princípio da atribuição, a União actua unicamente dentro dos limites das 
competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído nos Tratados para alcançar os objectivos fixados por estes últimos. As competências 
que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados-Membros».
10. Embora por razões muito diferentes: no caso de Reino Unido, por ter sido agitada a ideia fantasiosa de que os direitos económicos e sociais 
consagrados no Título IV da Carta constituiriam a base para a destruição, pelo poder judicial da União, da legislação neoliberal britânica em 
matéria de emprego; no caso da Polónia, pelas mesmas razões que levaram à solução irlandesa indicada infra na nota 12; no caso da República 
Checa, por ter sido propalada a ideia de que a Carta permitiria aos Sudetas, expulsos do território deste Estado-Membro no fim da segunda guerra 
mundial, serem indenizados dos confiscos de que então foram alvo.
11. Onde se repete ad nauseam que «a Carta não alarga o âmbito de aplicação do direito da União a domínios que não sejam da competência da 
União, não cria quaisquer novas competências ou atribuições para a União, nem modifica as competências e atribuições definidas nos Tratados». 
Esta ideia é obsessivamente, para não dizer doentiamente, corroborada pela Declaração n.º 53 da República Checa, nos termos da qual este 
Estado-Membro «realça igualmente que a Carta não alarga o âmbito de aplicação do direito da União nem atribui a esta novas competências. A 
Carta não diminui o âmbito de aplicação do direito nacional nem restringe nenhuma das actuais competências das autoridades nacionais neste 
domínio».
12. Tratou-se de dar a «garantia jurídica» de que «as disposições da Constituição Irlandesa respeitantes ao direito à vida, à educação e à família 
em nada são afectadas pelo facto de o Tratado de Lisboa atribuir um estatuto jurídico à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia». Isto 
depois de ter sido agitada junto de um certo sector da opinião pública irlandesa a ideia de que a Carta seria susceptível de obrigar este Estado-
Membro a consagrar soluções liberais em matéria de aborto, de eutanásia e de casamento entre pessoas do mesmo sexo.
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Estados-Membros, de convocação da 
CIG e de consulta, numa primeira 
fase. Além disso, as correspondentes 
alterações só entrarão em vigor «após 
a sua ratificação por todos os Estados-
Membros, em conformidade com as 
respectivas normas constitucionais».

Com o Tratado de Lisboa, este 
processo – até à data o único previsto 
– tornou-se o processo de revisão 
ordinário (artigo 48.º, n.ºs 2 a 5 do 
TUE), sendo-lhe acrescentada mais 
uma fase: a da Convenção.

Esta  nova instância ,  agora 
constitucionalizada, já tinha sido 
experimentada por ocasião da 
aprovação tanto da Carta dos Direitos 
Fundamentais como do Tratado que 
estabelecia uma Constituição para a 
Europa. É «composta por representantes 
dos Parlamentos nacionais, dos Chefes 
de Estado ou de Governo dos Estados-
Membros, do Parlamento Europeu 
e da Comissão». Cabe-lhe analisar 
os projectos de revisão e adoptar 
por consenso uma recomendação 
dirigida à CIG – a qual mantém 
portanto, a mesma competência 
exclusiva para «definir de comum 
acordo, as alterações a introduzir nos 
Tratados». A Convenção não é porém 
de convocação obrigatória: quando 
o alcance de tais alterações não o 
justificar, passa-se directamente à 
fase da CIG.

Tendo bem presentes os efeitos 
perversos, inclusive em termos 
democráticos, que é susceptível de 
produzir a exigência de ratificação 
por todos os Estados-Membros, como 
condição sine qua non para a entrada 
em vigor das alterações aprovadas 
em processo de revisão, os autores do 
Tratado de Lisboa não quiseram deixar 
de encarar expressamente a questão. 
Não perderam no entanto de vista 
que qualquer alteração no sentido de 
prescindir da regra da ratificação por 
todos os Estados-Membros redundaria 
forçosamente na alteração da natureza 
da própria União em sentido federal. 
Assim, o n.º 5 do artigo 48.º limita-
se a dispor em termos inócuos que 
«se, decorrido um prazo de dois anos 
a contar da data da assinatura de 

um Tratado que altera os Tratados, 
quatro quintos dos Estados-Membros 
o tiverem ratificado e um ou mais 
Estados-Membros tiverem deparado 
com dificuldades em proceder a 
essa ratificação, o Conselho Europeu 
analisa a questão».

Esta solução, que não altera nada 
de substancial, remete integralmente 
para o tradicional mecanismo 
intergovernamental da pressão política 
sobre os Estados-Membros que (ainda) 
não tenham ratificado «um Tratado que 
altera os Tratados». Ora a experiência 
já demonstrou abundantemente que 
nem todos os Estados-Membros são 
sensíveis a tal pressão. E uma vez 
que se tem por inconcebível a União 
sem alguns deles, percebe-se que 
os autores do Tratado de Lisboa 
não tenham querido enveredar pela 
renúncia à regra da ratificação por 
todos os Estados-Membros, porventura 
mais coerente, em teoria, com a regra 
agora explicitada no artigo 50.º do 
TUE, nos termos da qual «qualquer 
Estado-Membro pode decidir, em 
conformidade com as respectivas 
normas constitucionais, retirar-se da 
União».

Ao processo de revisão ordinário, 
o artigo 48.º do TUE na redacção dada 

pelo Tratado de Lisboa acrescenta dois 
processos de revisão simplificados.

Através do primeiro, o próprio 
Conselho Europeu deliberando por 
unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, 
pode alterar «todas ou parte das 
disposições da Parte III do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia», relativa às políticas e 
acções internas da UE, na condição de 
que tal não redunde no aumento das 
competências desta. Mas a decisão do 
Conselho Europeu «só entra em vigor 
após a sua aprovação pelos Estados-
Membros, em conformidade com as 
respectivas normas constitucionais». 
Prescinde-se pois da CIG, substituída 
para o efeito por um órgão da própria 
União, mas não se prescinde da 
intervenção a posteriori de todos e 
cada Estado-Membro.

Em contrapartida, o segundo 
processo simplificado previsto pelo 
novo artigo 48.º é mais federal no 
sentido de que prescinde de uma 
intervenção positiva final dos Estados-
Membros. Através dele, o Conselho 
Europeu, deliberando por unanimidade 
e após aprovação do Parlamento 
Europeu (que se pronuncia por maioria 
dos membros que o compõem), fica 

“

”

O Tratado de 
Lisboa falhou 
rotundamente 
no reforço da 
coordenação 
das políticas 
económicas, 

fiscais e 
orçamentais 
dos Estados-
Membros.
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habilitado a substituir, ao longo dos 
Tratados, não só as disposições que 
preveem votações por unanimidade 
no Conselho «num determinado 
domínio ou num determinado caso» 
por disposições impondo a regra da 
maioria qualificada13, mas também as 
disposições que preveem processos 
legislativos especiais por disposições 
impondo o processo legislativo 
ordinário14.

Uma vez aprovadas pelo Conselho 
Europeu, as alterações aos Tratados 
adoptadas através do processo de 
revisão simplificado em análise só 
não entrarão em vigor «em caso de 
oposição de um Parlamento nacional 
notificada no prazo de seis meses após 
a comunicação» obrigatória de tais 
alterações ao conjunto dos Parlamentos 
nacionais. Aqui, portanto, o direito de 
veto que os Estados-Membros afinal se 
reservaram tem a novidade de não ser 
exercido pelos respectivos governos 
mas sim directamente pelos próprios 
órgãos parlamentares. É, bem vistas 
as coisas, mais um indício do reforço 
destes na arquitectura da União 
Europeia.

9. Pontos fortes e fracos do Tratado 
de Lisboa a propósito do âmbito de 
competência da União

 Pela sua enorme actualidade, 
merecem uma breve referência final 
as respostas que o Tratado de Lisboa 
deu às cinco questões relativas 

ao âmbito de competência da UE, 
abrangendo aquilo que veio a designar 
por políticas e acções internas e 
externas da União (Título V do TUE 
e Partes III e V do TFUE). Quatro 
dessas questões incidiam sobre o 
que a UE tem de mais «federal», a 
saber, por ordem decrescente, (1) 
o espaço de liberdade, segurança 
e justiça, cujo núcleo duro é «a 
ausência de quaisquer controlos de 
pessoas, independentemente da sua 
nacionalidade, na passagem das 
fronteiras internas» [artigo 77.º,  
n.º 1, alínea a), do TFUE]; (2) a 
«união económica e monetária cuja 
moeda é o euro» (artigo 3.º, n.º 4, do 
TUE); (3) a PESC que «abrange todos 
os domínios da política externa, bem 
como todas as questões relativas 
à segurança da União, incluindo a 
definição gradual de uma política 
comum de defesa  que poderá 
conduzir a uma defesa comum» 
(artigo 24.º, n.º 1, do TUE).

Sem que caibam aqui maiores 
desenvolvimentos, pode afirmar-se 
que a PESC nesta acepção, agora 
dotada de um Serviço Europeu 
para a Acção Externa (que, no 
entanto não deverá estar em pleno 
funcionamento antes de 2014) e de 
uma Agência Europeia de Defesa, 
resultou mais coerente, apesar das 
dificuldades suscitadas não só pela 
delimitação desta política específica 
relativamente à restante acção externa 
da União e pela pouca utilidade de 

que para o efeito se reveste o disposto 
no artigo 40.º do TUE15, mas também 
pelo correcto recorte do papel do 
Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança.

Este último (1) conduz a política 
externa e de segurança comum 
da União, representando-a nestas 
matérias; (2) preside ao Conselho 
dos Negócios Estrangeiros (portanto, 
a única das actuais dez formações do 
Conselho cuja presidência deixou 
de ser semestralmente rotativa); 
(3) é um dos vice-presidentes da 
Comissão Europeia, cabendo-lhe «as 
responsabilidades que incumbem 
a esta instituição no domínio das 
relações externas, bem como a 
coordenação dos demais aspectos 
da acção externa da União». Ao 
concentrar em si as competências 
anteriormente distribuídas por 
quatro entidades (os Comissários 
europeus  r e sponsáve i s  pe la s 
relações externas e pela política de 
vizinhança, o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do país que exerce a 
presidência rotativa do Conselho e 
o anterior Alto Representante para 
a política externa e de segurança 
comum, com competências bem mais 
reduzidas), o Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança poderá 
c o n t r i b u i r  p a r a  a t e n u a r  a 
contraposição entre a PESC, assente 
numa lógica predominantemente 

13. O próprio artigo 48.º, n.º 7, exclui porém a revisibilidade por este processo simplificado das disposições que preveem a tomada de «decisões 
que tenham implicações no domínio militar ou da defesa». Além disso, por força do artigo 353.º do TFUE também não podem ser revistas por 
este processo simplificado, mas apenas através do processo de revisão ordinário, as seguintes disposições: (1) a que sujeita a processo legislativo 
especial, em que o Conselho delibera por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu, a adopção do sistema de recursos próprios 
da União (artigo 311.º, terceiro parágrafo, do TFUE); (2) a que sujeita a processo legislativo especial, em que o Conselho delibera por maioria 
qualificada após aprovação do Parlamento Europeu as medidas de execução do sistema de recursos próprios da União previstas por aquele regime 
(artigo 311.º, quarto parágrafo, do TFUE); (3) a que sujeita a processo legislativo especial, em que o Conselho delibera por maioria qualificada 
após aprovação do Parlamento Europeu (que se pronuncia por maioria dos membros que o compõem) a adopção do regulamento estabelecendo 
o quadro financeiro plurianual (artigo 312.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do TFUE); (4) a que sujeita a processo legislativo especial, em que o 
Conselho delibera por unanimidade sob proposta da Comissão e após aprovação ou consulta do Parlamento Europeu, a adopção das «disposições 
adequadas» «para atingir um dos objectivos estabelecidos pelos Tratados [com excepção dos que relevam da PESC], sem que estes tenham previsto 
os poderes de acção necessários para o efeito» (artigo 352.º, n.º 1, do TFUE); (5) a que sujeita a processo especial quer a verificação pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada de quatro quintos dos seus membros e após aprovação pelo Parlamento Europeu, da «existência de um risco 
manifesto de violação grave por um Estado-Membro dos valores em que se funda a União», quer a decisão de suspensão, pelo mesmo órgão, «de 
certos direitos resultantes da qualidade de membro da União», na sequência daquela verificação.
14. Para a definição de processo legislativo ordinário ver supra II.3.
15. Em vez de, na esteira do anterior artigo 47.º, se limitar a dispor que a execução da PESC não afecta a execução das restantes políticas da União 
– o que permitiria resolver em favor destas últimas (todas elas sujeitas ao método comunitário, na acepção supraindicada) qualquer dificuldade 
de delimitação em relação à PESC –, o novo artigo 40.º do TUE dispõe ainda, no seu segundo parágrafo, que «de igual modo», a execução das 
restantes políticas da União também não afecta a execução da PESC (intergovernamental) – tornando assim impossível resolver em benefício 
das políticas mais supranacionais qualquer dificuldade de delimitação em relação à PESC.
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intergovernamental, e a restante 
acção externa da União, incluindo 
a vertente externa das políticas e 
acções internas desta, integralmente 
sujeitas ao método comunitário. Por 
outras palavras, a criação do Alto 
Representante é mais um indício de 
que o Tratado de Lisboa pretendeu, 
em certa medida, abrir a PESC ao 
método comunitário, tal como atrás 
se observou16.

A s  d i f i c u l d a d e s  q u e  i s s o 
acarreta são porém indisfarçáveis: 
a duplicidade de fidelidades a que o 
Alto Representante fica assim sujeito 
– por um lado, ao Conselho Europeu 
e ao Conselho, representantes dos 
Estados-Membros, com a sua lógica de 
funcionamento intergovernamental, 
e, por outro lado, à Comissão Europeia, 
encarregada de velar pelo interesse 
próprio da União, com a sua lógica 
de funcionamento supranacional – 
tornará sempre espinhoso o exercício 
do seu mandato. Como se isso não 
bastasse, tal mandato não se afigura 
facilmente delimitável em relação 
ao do mandato do presidente do 
Conselho Europeu a quem cabe 
assegurar «ao seu nível e nessa 
qualidade, a representação externa 
da União nas matérias do âmbito 
da política externa e de segurança 

comum» (artigo 15.º, n.º 6, segundo 
parágrafo do TUE).

No que toca, por outro lado, ao 
espaço de liberdade, segurança e 
justiça, também é inquestionável o 
substancial reforço da competência 
da UE para actuar no seu âmbito 
e portanto para uma «abordagem 
mais integrada» nomeadamente 
em matéria de cooperação policial 
e cooperação judiciária penal, 
componentes essenciais  desse 
espaço. E isto não obstante, por um 
lado, os desagregadores «estatutos 
excepcionais» que o Tratado de Lisboa 
manteve ou reforçou em relação a 
três Estados-Membros e, por outro 
lado, as mais que injustificáveis 
disposições transitórias atinentes 
aos actos adoptados precisamente 
em matéria de cooperação policial 
e judiciária penal antes da entrada 
em vigor daquele tratado, constantes 
dos artigos 9.º e 10.º do Protocolo 
relativo às disposições transitórias, 
anexado ao TUE e ao TFUE. Tais 
preceitos permitem manter por mais 
cinco anos os défices de eficácia e de 
controlo parlamentar e jurisdicional 
de que sofrem esses actos (de mais a 
mais, particularmente sensíveis em 
termos de direitos fundamentais) 
em consequência da sua adopção no 

extinto terceiro pilar da UE.
Em contrapartida, o Tratado 

de Lisboa falhou rotundamente 
no reforço da coordenação das 
políticas económicas, fiscais e 
orçamentais dos Estados-Membros, 
absolutamente necessária para se 
poder falar com propriedade de 
uma união económica e monetária, 
designadamente ao não dotar a 
UE de maior autoridade sobre os 
orçamentos e os impostos daqueles. 
Com isso permitiu comportamentos 
absolutamente inaceitáveis por 
parte de um Estado-Membro, que 
manipulou e falseou informações 
relativas ao estado das suas contas 
públicas, para além de deixar a 
UE refém dos interesses políticos 
imedia tos  de  outros  Es tados-
Membros num domínio vital para a 
sua subsistência.

É de registar em todo o caso, como 
pequena nota de esperança, que o 
Conselho Europeu acabou por adoptar 
reactivamente algumas das decisões 
que de há muito se impunham (por 
exemplo, o denominado mecanismo 
europeu de estabilização financeira), 
simbolicamente no dia em que se 
comemoraram os sessenta anos do 
arranque do projecto europeu com a 
seminal Declaração Schuman.

III. ePíLOgO

Apesar de nem tudo estar 
bem com o Tratado de 
L i sboa  –  longe  d i sso 
– ,  e le  não  de ixou de 

introduzir um não menosprezável 
suplemento de racional idade, 
eficácia e responsabilidade na UE, 
dotando-a de alguns dos meios que 
lhe faltavam.

Resta saber se o grau inédito 
de diferenciação entre os Estados-
Membros a que o tratado em apreço 
abre as portas, acentuando estatutos 
excepcionais e facilitando, no quadro 
das chamadas cooperações reforçadas 
(Título IV do TUE) a constituição 

de «uniões dentro da União» cujas 
regras de adesão para os Estados-
Membros excluídos num primeiro 
momento podem não ser óbvias, 
contribuirá para o aprofundamento 
da UE dinamizado por «vanguardas», 
ou para a sua desagregação, dando 
origem a situações eventualmente 
irreversíveis.

E  resta  saber  também se  o 
Tratado de Lisboa não terá ficado 
irremediavelmente comprometido 
na sua credibilidade e legitimidade 
pelas  apresentações  pol í t icas 
contraditórias de que foi objecto 
no  decurso  dos  processos  de 

ratificação, consoante o Estado-
Membro em causa tivesse ratificado 
o malogrado Tratado que estabelecia 
uma Constituição para a Europa 
– e portanto pretendesse fazer 
passar o Tratado de Lisboa por 
«gémeo monozigótico» –, ou não 
tivesse conseguido tal ratificação – e 
portanto pretendesse fazê-lo passar 
por inconfundível com aquele.

De tudo isto dependerá o estatuto 
da União e do conjunto dos seus 
Estados-Membros como entidade 
política «que conta» na cada vez 
mais incerta e imprevisível cena 
internacional.

16 Ver supra, II.2, in fine.
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O Sr. foi conselheiro do 
Tribunal de Contas de Pernambuco na 
década de 70. Como era a atuação dos 
Tribunais de Contas quarenta anos 
atrás? 

O Tribunal de Contas de Pernambuco 
foi criado na Constituição Estadual 
de 14 de maio de 1967 em respeito, 
inclusive, ao texto da Constituição 
Federal daquele ano, que determinava 
às Constituições Estaduais seguirem, 
no campo financeiro, as regras nela 
instituídas. Escrevi a palavra inclusive 
porque já era propósito do Governador 
Nilo Coelho criar esse órgão. 

Em seguida, foi elaborada a sua 
lei orgânica de número 6078, de 12 
de dezembro de 1967, com cinco 
Conselheiros, então denominados de 
Ministros traçando as atribuições do 
Tribunal. Era uma Competência sobre 
as Contas Públicas dos Três Poderes 
Estaduais, sobre as Prefeituras, Câmaras 
de Vereadores, autarquias, sociedades de 
economia mista, onde, enfim, houvesse 
dinheiro público.

O Tribunal de Contas de Pernambuco, 
desde o seu início, foi sempre atuante e, a 
cada dia que passa, melhora sua estrutura 
e agiliza e aperfeiçoa sua gestão.

Em mandatos meus, como Presidente, 
criei um Centro de Treinamento para a 

Senador Jarbas Maranhão*

Único membro vivo da Assembleia 
Constituinte de 1946, 94 anos de 
idade, memória invejável, o senador 
Jarbas Maranhão, em entrevista à 
Revista TCMRJ, fala da criação do 
Tribunal de Contas de Pernambuco, 
da atuação dos Tribunais de Contas, 
da sua trajetória política e dos 
valores que sempre nortearam sua 
atuação na vida pública.

atualização constante dos funcionários; 
um órgão de pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial; uma biblioteca 
tecnicamente organizada; aulas de 
Direito Constitucional, Administrativo 
e de Ciência Contábil para os servidores 
de nível universitário; uma Revista, como 
estímulo aos estudiosos e intercâmbio 
com instituições congêneres.

Hoje o nosso Tribunal dispõe de 
uma Escola de Contas Públicas (Tecendo 
Educação) bastante eficaz; de Inspetorias 
Regionais, de forma a aproximar, cada 
vez mais, a orientação e o controle do 
Tribunal nos Municípios das Regiões 
do Estado – Sertão, Agreste, Mata e 
Litoral; um Informativo mensal de 
excelente apresentação e conteúdo; 
e, entre outros avanços, um órgão de 
aproximação e identificação com a 
sociedade, um instrumento de cidadania 
– a Ouvidoria.

Como o Sr. vê a atuação dos Tribunais 
de Contas nos dias atuais? Qual a 
importância dos TCs no exercício do 
controle externo?

O Tribunal de Contas de meu 
Estado – um dos últimos a ser criado no  
Brasil –, como os outros Tribunais de 
nosso País, é um dos órgãos responsáveis 
pelo controle externo das finanças 

públicas, assistindo, mediante relatório 
e parecer, ao outro órgão de controle 
externo, a Assembleia Legislativa do 
Estado.

Deixe-se claro que o controle do 
Tribunal de Contas é de caráter técnico-
jurídico e o controle do Poder Legislativo 
é de índole política.

No exame das contas públicas anuais 
(esclareça-se que essas contas são dos 
Três Poderes e não apenas do Poder 
Executivo), é atribuição do Tribunal 
emitir dois documentos: um relatório 
sobre a situação financeira geral do 
Estado e um Parecer sobre as contas do 
exercício.

O Tribunal fazia e faz auditoria, 
onde necessário, ou nos documentos 
recebidos ou in loco. Quase sempre o 
trabalho da auditoria era e é examinado 
pela Procuradoria Jurídica até chegar ao 
Plenário para as decisões do Tribunal. 
Outra função do Tribunal é aprovar ou não 
as aposentadorias dos funcionários civis 
e as reformas dos policiais militares.

Houve época em que os Tribunais 
de Contas, em alguns países, exerciam 
um controle a posteriori ao contrário 
de outros que praticavam o controle 
a priori, quando o ideal é a realização 
de um controle concomitante, ou seja, 
numa forma que não prejudique o ritmo 

* Jarbas Cardoso de Albuquerque Maranhão foi Secretário de Estado; Deputado à Assembleia Nacional Constituinte de 1946; Deputado Federal 
Reeleito; Senador da República; Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco; Professor de Direito Constitucional; Integrante da Academia 
Pernambucana de Letras, da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, sediada no Rio de Janeiro e da Associação Nacional de Escritores, 
com sede em Brasília.
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necessário ao bom desempenho da 
administração. 

Crítica se justificaria apenas se o 
Tribunal exorbitasse de suas atribuições 
legais. A importância do Tribunal de 
Contas resulta claramente de dois fatos: 

O de ser criado pela Constituição;•	
Pela competência e finalidades que lhe •	
são deferidas pela Lei Maior.

Os conselheiros dos Tribunais de 
Contas são nomeados pelos governantes. 
em que medida a independência da 
Corte fica comprometida?

Atualmente, o processo de escolha 
dos Conselheiros é mais complexo do 
que já foi no passado, quando dependia 
exclusivamente da escolha do chefe do 
Poder Executivo, embora essa escolha 
fosse submetida à aprovação do Poder 
Legislativo Estadual.

Atualmente, uma vaga de Conselheiro 
pode ser preenchida, ora por indicação 
do chefe do Poder Executivo, ora por 
escolha do Poder Legislativo e ora 
mediante o aproveitamento de um 
Auditor Substituto.

Dessa maneira fica assegurada 
uma independência maior da Corte de 
Contas, se bem que a independência 
dos Conselheiros deve sempre existir 
porque, assumindo uma atribuição 
dessa natureza, a pessoa deve investir-
se naturalmente de uma personalidade 
compatível com um cargo cuja finalidade 
é examinar e até julgar as Contas 
Públicas. 

Por exemplo, um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, escolhido e 

nomeado pelo Presidente da República, 
se aprovado pelo Senado, não vai ou 
não deve decidir por essa circunstância 
e sim deve votar ou manifestar-se como 
um juiz, de acordo com a Constituição 
e as Leis.

O Sr. foi líder estudantil, deputado 
federal e senador. Fale-nos da sua 
trajetória política.
 Comecei minha vida universitária 
estudando Medicina, curso que 
interrompi fazendo outro vestibular 
para a histórica e pioneira Faculdade de 
Direito do Recife (irmã gêmea da de São 
Paulo).

Foi por motivação ética que me iniciei 
na política universitária, havendo sido 
eleito e reeleito Presidente do Diretório 
Acadêmico (1939-1940) mantendo 
saudável relacionamento com os 
Diretórios das outras Faculdades ou 
escolas superiores do Estado. Também 
nessa fase representei a Casa do Estudante 
do Brasil nos meios universitários de 
meu Estado.

Ao passar do 4º para o 5º ano, ainda 
presidente do Diretório Acadêmico, 
fui, em janeiro de 1940, convidado e 
nomeado pelo interventor Agamemnon 
Magalhães, Oficial de Gabinete de seu 
Governo.

Ainda por iniciativa de Dr. 
Agamemnon, presidi, por algumas vezes, 
o Conselho Regional do Trabalho da 6ª 
Região, na qualidade de Suplente de sua 
Presidência, nomeado pelo Presidente 
Getúlio Vargas.

Também estive, por alguns meses, 

como Diretor Regional do SENAI, com 
sede no Recife, com a concordância de 
Dr. Agamemnon.

Disse “alguns meses” porque ao 
ser nomeado Secretário do Interior 
e Justiça pedi demissão do cargo de 
Diretor Regional do SENAI. Nessa fase, 
frequentei muito redações de jornais, 
sobretudo da Folha da Manhã, do 
Recife.

Em fevereiro de 1945, no Gabinete 
particular da área residencial do Palácio 
do Governo, Dr. Agamemnon me mostrou 
um telegrama do Chefe da Casa Militar do 
Presidente Vargas, General Firmo Freire, 
convidando-o, em nome do Presidente, 
para ir ao Rio de Janeiro. Disse-lhe então: 
“dessa vez o senhor não escapa, será 
convidado para Ministro da Justiça a fim 
de encerrar o Estado Novo”.

Foi quando ele declarou: “se eu for 
nomeado Ministro indicarei o Lins (era 
como ele chamava o Etelvino) para 
Interventor e você será o Secretário do 
Interior e Justiça”.

Secretaria de competência muito 
ampla: relações com o Poder Judiciário, 
com o Ministério Público, com os 
Municípios e responsável pela Educação, 
Cultura, Saúde Pública, eventos 
cívicos, históricos e, ainda mais, a parte 
política.

Não adiantou que eu tivesse alegado, 
em razão de minha pouca idade, não ter 
a experiência necessária para atuar no 
campo político. Citei, inclusive, nomes 
de antigos parlamentares e professores 
que já haviam exercido cargos de grande 
responsabilidade e, ainda por cima, 
amigos dele.

Foi quando ele redarguiu: “O 
Secretário da Justiça será você. Pela 
confiança que você merece, pelo 
seu temperamento, compreensivo, 
equilibrado, maduro”.

Insisti: “há seis anos não vejo meus 
pais e meus irmãos, que estão residindo 
no Rio de Jaeiro.”

No Rio passei a secretariá-lo. Todos os 
dias, dirigia-me ao Hotel Paissandu, onde 
ele estava hospedado, para secretariá-lo 
na audiência que ele concedia a políticos 
de todo o País.

Eis que, numa manhã, eu entrando na 
Av. Rio Branco e olhando para uma banca 

Deputado Jarbas 
Maranhão assina 
a Constituição de 
1946, na hora de 
sua promulgação
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de jornal, vi a seguinte manchete:
esse crime não ficará impune — 

Brigadeiro Eduardo Gomes, nome já 
cogitado como candidato da oposição à 
Presidência da República.

Li imediatamente a notícia. 
Tratava-se da morte de um dos líderes 
oposicionistas, entre os universitários, 
ocorrida num comício na Praça da 
Independência, no Recife, atingido por 
uma bala. E a oposição acusava como 
responsável o Governo Estadual.

Comissão nomeada pelo Governo, 
presidida por um Desembargador e outras 
pessoas idôneas, concluiu que não houve 
responsabilidade governamental.

Depois da audiência com os políticos, 
que ele recebia todas as tardes, desci com 
Dr. Agamemnon ao restaurante do hotel. 
E antes que ele falasse qualquer coisa, fui 
logo lhe dizendo:

— Estou começando a procurar 
passagem para voltar ao Recife. Vou 
assumir o cargo para o qual o senhor 
me indicou.

Voltei e assumi o cargo de Secretário do 
Interior e Justiça a 12 de março de 1945. 

Tudo que eu fizera antes, na 
Presidência do Diretório Acadêmico 
da Faculdade de Direito do Recife, no 
cargo de Oficial de Gabinete do Dr. 
Agamemnon, como fundador e Diretor-
Secretário da LBA em Pernambuco, como 
Suplente da Presidência do Conselho 
Regional do Trabalho da 6ª Região, como 
Diretor Regional do SENAI, com sede 
no Recife, minha presença nas redações 
de jornais, enfim, todas as atividades 
nessa fase de minha vida não tiveram 
jamais qualquer motivação de natureza 
política ou de interesse material. Fiz 
tudo desinteressadamente, fiz tudo 
com entusiasmo, satisfação, amor, 
devotamento, tudo muito espontâneo 
no meu agir. Era idealismo puro, era o 
calor, a energia da mocidade, o afã de 
servir, a alegria de ser útil.

Quando, efetivamente, começou a 
sua vida pública? Que valores 
nortearam sua atuação como 
político?

Minha fase política começa 
realmente quando assumi o cargo de 
Secretário do Interior e Justiça.

Passei a agir politicamente, mas 
com seriedade e idealismo. Pois, para 
mim, Política é e deve ser uma atividade 
essencialmente ética, impulsionada pelo 
idealismo de ser útil e não de servir-se.

O fundamento da democracia é a 
liberdade, mas esse princípio básico não 
prescinde, de forma alguma, de outros 
como a igualdade e a fraternidade, como 
está expresso na própria legenda da 
Revolução Francesa, que foi designada 
de A Grande Revolução, a Revolução da 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

O puro liberalismo político deixou a 
maioria das populações desamparadas. 
A incompletude do regime democrático, 
ou seja, a omissão do Estado levou o 
mundo aos totalitarismos de esquerda 
e de direita. 

A democracia se completa com a 
fusão da liberdade com a justiça social. 
Nem totalitarismos, que têm por base 
um único partido, que transforma o 
regime em ditaduras, nem o Estado 
omisso, inerte diante de aberrantes 
desigualdades, diante do sofrimento 
dos humildes. 

O Estado não existe senão para a 
defesa dos Direitos Humanos. Numa 
verdadeira democracia o homem é 
o centro da civilização. E o Estado, 
no regime democrático, é um poder 
de equilíbrio, de coordenação, de 
integração, de harmonização social.

Não há que temer denominar esse 
regime de democracia social, social 
democracia, democracia socialista ou 
democracia cristã, pois o cristianismo 
prega o amor ao próximo. 

No fundo, a democracia busca o 
convívio harmonioso entre os homens, 
as classes e os povos. Então, os regimes 
políticos, para melhorarem a civilização, 
a sorte dos homens, a tranquilidade 
dos povos, não podem prescindir dos 
princípios de liberdade, solidariedade 
e justiça. Só por esse meio poder-se-á 
conquistar a paz.

Para mim, desde o início de minha 
vida pública até os dias de hoje, os 
princípios mencionados são a base de 
um ideário político capaz de assegurar 
a dignidade dos homens, de tal forma 
que, mediante a democracia social ou 
socialista, baseada numa combinação 

de liberdade e justiça, será capaz de 
assegurar a ordem e a paz, ou como dizia 
o professor e estadista Agamemnon 
Magalhães: a ordem pelo Direito e a 
paz pela Justiça.

Coerente com essas ideias, fui um 
dos fundadores de um Partido Político, 
eleito Constituinte em 1946, Deputado 
Federal reeleito, Senador da República, 
com sucessos e também insucessos nas 
lutas políticas, Professor Universitário 
e — conservando o gosto literário 
de escrever e de falar — membro 
de Academias e outras Instituições 
Culturais em meu Estado e no plano 
nacional.

Com a experiência de quem partici-
pou ativamente da política, tendo, 
inclusive, participado da elaboração 
da Constituição de 1946, como o Sr. vê 
o quadro político hoje? 

O quadro político hoje não é 
confortável. Começa por haver um 
excesso de agremiações partidárias. 
Não existe tão grande número de 
ideologias para explicar tão grande 
número de partidos políticos. Isso indica 
deformação no regime partidário.

Há os que concorrem sem a 
consciência das responsabilidades que 
envolvem a atividade política quando 
a democracia requer transparência, 
participação e justiça social.

Que mensagem o Sr. deixaria para 
os cidadãos que estão ingressando na 
política hoje? 

A mensagem para os que desejam 
ingressar na vida pública é que a Política 
é uma atividade das mais nobres.

Certa vez escrevi: o homem 
que dela participa deve agir como 
no cumprimento de uma elevada 
missão. Seu primeiro requisito é ter 
espírito público. A Política não é uma 
aventura. 

Aristóteles já a definira como a 
ciência superior a todas e “cujo bem 
reside na justiça ou, em outras palavras, 
no interesse geral”.

O Estado não é para proveito 
de indivíduos ou grupos, mas para 
perseguir a realização do bem 
comum.
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N
a história de lutas políticas, contendores se empenharam 
na busca de incorreções na vida pública de adversários. 
Nada mais comum do que partidários de uma facção 
investigarem e assoalharem supostas vulnerabilidades de 

seus oponentes. E, às vezes, lamentavelmente, incursionaram na 
esfera da vida privada. Disso são exemplo os Estados Unidos, onde, 
com frequência, candidatos a postos eletivos tiveram a intimidade 
sexual vasculhada.

Dossiê, segundo o Dicionário Aurélio é: “coleção de documentos 
referentes a certo processo, a determinado assunto ou a certo 
indivíduo”. Portanto, seu conteúdo pode ser até de panegírico e não 
necessariamente libelo. Amiúde essas coleções são feitas com recortes 
de jornais. Seja como for, dossiê, em si, nada tem de criminal, mas pode 
vir a ser nos seguintes casos previstos no Código Penal:

1º) Se, antes da sua divulgação, for utilizado para fazer chantagem: 
crime de constrangimento ilegal (art. 146) ou de extorsão (art. 158). A 
tentativa desses delitos é punível.

2º) Se, divulgado, contiver calúnias, difamações ou injúrias (arts. 138, 
139 e 140).

Mas, dossiê pode também ser oportuno se, com a apresentação de provas 
cabais, revelar uma “ficha-suja”.

Dossiê
Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ
Professor aposentado da UERJ
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clippingMatérias publicadas na imprensa que, por sua 
atualidade, não perderam o interesse.

Vale a pena ler de novo

O Estado de São Paulo - 5 de julho de 2010
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Site Consultor Jurídico 
- 11 de agosto de 2010
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Desde a década de 80, na 
Europa, os pesquisadores 
da mente humana iniciaram 
a nobre tarefa de nomear 

determinadas condutas de jovens 
entre si, dentro de seus universos 
acadêmicos. Esses estudos fizeram 
a distinção entre as brincadeiras 
naturais e saudáveis, típicas da vida 
estudantil, daquelas que ganham 
requintes de crueldade e extrapolam 
todos os limites de respeito pelo 
outro. As brincadeiras acontecem de 
forma natural e espontânea entre os 
alunos. Eles brincam, “zoam”, colocam 
apelidos uns nos outros, tiram “sarros” 
dos demais e de si mesmos, dão 
muitas risadas e se divertem. No 
entanto, quando as “brincadeiras” 
são realizadas repletas de “segundas 
intenções” e de perversidades, elas se 
tornam verdadeiros atos de violência 
que ultrapassam os limites suportáveis 
de qualquer um.

A l é m  d i s s o ,  é  n e c e s s á r i o 
entendermos que brincadeiras normais 
e sadias são aquelas nas quais todos os 
participantes se divertem. Quando 
apenas alguns se divertem a custa 
de outros que sofrem, isso ganha 
outra conotação, bem diversa de 
um simples divertimento. Nessa 
situação específica, utiliza-se o termo 
bullying escolar, que abrange todos 
os atos de violência (físico ou não) 

Prática crescente nas últimas décadas, o bullying tornou-
se um problema endêmico nas escolas de todo o mundo. 
Psiquiatra,  autora do livro “ Bullying – mentes  perigosas nas 
escolas”, Ana Beatriz Barbosa Silva analisa possíveis causas e 
consequências do bullying e conclui: “Para que essa batalha 
tenha um final feliz, devemos fortalecer nossos guerreiros: 
exigir políticas públicas e privadas que disponibilizem 
recursos significativos para a formação intelectual, técnica, 
psicológica e pessoal de nossos educadores”.

Bullying: Perigo no território escolar

Ana Beatriz Barbosa Silva
Médica graduada pela UERJ com pós-graduação em Psiquiatria pela UFRJ
Professora Honoris Causa pela UniFMU (SP)

que ocorrem de forma intencional e 
repetitiva contra um ou mais alunos, 
impossibilitados de fazer frente às 
agressões sofridas.

O bullying tornou-se um problema 
endêmico nas escolas de todo o mundo.
Um dos casos mais emblemáticos, e 
com fim trágico, ocorreu nos Estados 
Unidos, em 1999, no colégio Columbine 
High School, em Denver, Colorado. Os 
estudantes Eric Harris, de 18 anos e 
Dylan Klebold, de 17, assassinaram 12 
estudantes e um professor. Deixaram 
mais de vinte pessoas feridas e se 
suicidaram em seguida. A motivação 
para o ataque seria vingança pela 
exclusão escolar que os dois teriam 
sofrido durante muito tempo.

A palavra bullying ainda é pouco 
conhecida do grande público. É de 
origem inglesa e ainda sem tradução 
no Brasil. Se recorrermos ao dicionário, 
encontraremos as seguintes traduções 
para a palavra bully: indivíduo valentão, 
tirano, mandão, brigão. Os bullyies ou 
agressores são responsáveis por atitudes 
de violência física ou psicológica contra 
uma ou mais vítimas que se encontram 
impossibilitadas de se defender. Seja 
por uma questão circunstancial ou por 
uma desigualdade subjetiva de poder. 
Em geral, um bully domina a maioria 
dos alunos de uma turma e “proíbe” 
qualquer atitude solidária em relação 
ao agredido.

Algumas atitudes podem se 
configurar em formas diretas ou 
indiretas de praticar o bullying. Porém, 
dificilmente a vítima recebe apenas 
um tipo de maus tratos; normalmente, 
os comportamentos desrespeitosos 
dos bullies costumam vir em “bando”. 
Dessa forma, uma mesma vítima pode 
sofrer variadas formas de agressões, 
tais como: verbal (insultar, xingar), 
física (bater, ferir), psicológica ou moral 
(humilhar, isolar), sexual (assediar, 
abusar) e virtual (ciberbullying) 
realizada através de celular e Internet 
para difundir, de forma avassaladora, 
calúnias e maledicências.

Além de os agressores escolherem 
um aluno-alvo que se encontra 
em franca desigualdade de poder, 
geralmente este também já apresenta 
uma baixa autoestima. A prática 
de bullying  agrava o problema  
preexistente, assim como pode abrir 
casos graves de transtornos psíquicos e/
ou comportamentais que, muitas vezes, 
trazem prejuízos irreversíveis.

 No exercício diário de minha 
profissão, observo que não somente 
crianças e adolescentes sofrem 
com essa prática indecorosa, mas 
também muitos adultos experimentam 
aflições intensas advindas de uma 
vida estudantil traumática. Dentre 
esses problemas, destaco: sintomas 
psicossomáticos (insônia, náuseas, 

saúde



120 setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ   

tonturas, etc), transtorno do pânico, 
fobia escolar (medo intenso de 
frequentar a escola), fobia social 
(timidez patológica), ansiedade 
generalizada, anorexia, bulimia, 
transtorno obsessivo compulsivo - 
TOC, esquizofrenia e, em casos mais 
dramáticos, homicídio e suicídio.

Como se não bastasse todo o 
sofrimento e adoecimento a que as 
vítimas de bullying são submetidas, 
diversos estudos apontam para o fato 
de os agressores possuírem maior 
probabilidade de praticarem atos 
de delinquência e criminalidade. A 
maioria deles se comporta assim por 
uma nítida falta de limites em seus 
processos de educação. Ausência de 
um modelo educativo que associe 
autorrealização pessoal com atitudes 
socialmente produtivas e solidárias 
faz com que os agressores se sintam 
gratificados somente com atitudes 
egoístas e maldosas que lhes conferem 
notoriedade e autoridade sobre os demais 
alunos. Outros adotam comportamentos 
transgressores por estarem vivenciando 
dificuldades circunstanciais em seus 
relacionamentos familiares (doenças 
graves, separação dos pais, morte de 
um parente querido, etc). 

Por fim, encontramos também uma 
minoria de jovens agressores que tem 
transgressão pessoal e social como base 
de sua personalidade. Suas atitudes 
expressam uma maneira de sentir na 
qual o outro tem a única função de lhe 
proporcionar diversão, status e poder.

Não há dúvida de que o fenômeno 
bullying estimula a delinquência e 
induz a outras formas explícitas de 
violência capazes de produzir, em níveis 
diversos, cidadãos estressados, com 
baixa autoestima e reduzida capacidade 
de autoexpressão. Além disso, como 
já mencionado, as vítimas de bullying 
estão propensas a desenvolver doenças 
psicossomáticas, transtornos mentais 
leves e moderados e até psicopatologias 
graves.

É  preciso  a inda re i terar  a 
interferência drástica que o bullying 
produz no processo de aprendizagem 
e de socialização de nossas crianças e 
jovens. Para algumas vítimas, mesmo 

após a interrupção do bullying, as 
consequências advindas dessa 
violência tendem a se propagar por 
toda uma existência em decorrência 
das experiências traumáticas difíceis 
de serem removidas da memória. Em 
casos mais graves, quando a violência 
é intensa e contínua, a vítima pode 
chegar a cometer suicídio ou atos 
de heteroagressão e autoagressão 
(homicídio seguido de suicídio).

Assim, os profissionais de educação, 
os de saúde mental, os de assistência 
social, os da área do Direito (juízes, 
promotores, delegados de polícia) e 
agentes policiais devem adquirir o 
máximo de conhecimento sobre o 
fenômeno bullying. Somente dessa 

forma, ao se depararem com o problema, 
poderão contribuir para a busca de 
soluções eficazes para caso específico.

O diagnóstico do bullying deve ser 
feito o mais precocemente possível, 
em cada realidade escolar. A partir daí, 
é preciso se estabelecer um diálogo 
amplo entre todos os envolvidos em 
cada caso. Agir de forma rápida e 
coesa tem o objetivo nobre de evitar 
que os jovens envolvidos com os 
comportamentos bullying assimilem 
uma mensagem social equivocada 
de que os problemas podem ser 
resolvidos com violência ou com a 
anulação moral dos mais fracos.

A luta antibullying deve ser 
iniciada desde muito cedo, já 
nos primeiros anos de escolari- 
zação. A importância da precocidade 
das ações educacionais se deve 

ao incalculável poder que as crianças 
possuem de propagar e difundir ideias. 
Elas facilmente se transformam em 
agentes multiplicadores capazes de 
educar, por vias alternativas, seus 
familiares e funcionários domésticos, 
criando-se assim um círculo vicioso no 
empenho pela paz.

Nessa luta épica, cujo cenário 
principal é a escola, e os atores 
principais são os profissionais de 
educação, estão em jogo os bens 
mais preciosos da humanidade: a 
solidariedade, respeito às diferenças, 
a tolerância, a justiça, a dignidade, a 
honestidade, a amizade e o amor ao 
próximo.

Para que essa batalha tenha um 
final feliz, devemos fortalecer nossos 
guerreiros: exigir políticas públicas e 
privadas que disponibilizem recursos 
significativos para a formação 
intelectual, técnica, psicológica e 
pessoal de nossos educadores.

Somente dessa forma eles poderão 
ter o comprometimento, o engajamento 
e a segurança de que necessitam 
para abraçar, de corpo e alma, essa 
causa heróica: educar nossas crianças 
e adolescentes para uma vida de 
cidadania plena, em que direitos e 
deveres, que hoje só existem no papel, 
sejam de fato exercidos e respeitados 
no dia a dia.

“

”

As vítimas de bullying 
estão propensas a 

desenvolver doenças 
psicossomáticas, 

transtornos mentais 
leves e moderados e 
até psicopatologias 

graves.



em pautaem pauta

Socorro Félix, do TCE/PE, Regina Cianconi, da UFF, Sérgio Aranha, chefe de gabinete do TCMRJ e Maria Goreti Moça, diretora da 
Divisão de Biblioteca do TCMRJ
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Entre os dias 29 de setembro 
e 1 de outubro, estiveram 
reunidos na sede do TCMRJ 
cerca de 90 bibliotecários 

e arquivistas de tribunais de contas 
do Brasil e do exterior, participando 
do IV FÓRUM BIBLIOCONTAS - 
Fórum Nacional de Bibliotecários e 
Arquivistas dos Tribunais de Contas. 

Participaram pela primeira vez, 
Tribunais de Contas da Província do 
Chaco, Argentina, e da República de 
Angola. Igualmente fizeram contato 
positivo, abrindo pontes para futuros 
encontros, a Controladoria Geral 
da República do Equador, a Câmara 
de Contas de Andaluzia – Espanha, 
o Tribunal de Contas do Uruguai e 
Controladoria Geral da República da 
Nicarágua.

Organizado pela Divisão de 
Biblioteca e Documentação do TCMRJ, 
com o apoio do Centro Cultural, o IV 
Fórum teve como objetivo proporcionar 
mais um encontro presencial do 

TCMRJ sedia o IV Fórum 
Bibliocontas

Regina Cianconi  abre o ciclo de palestras
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grupo Bibliocontas, formado por 
profissionais de informação atuantes 
nos tribunais de contas, para discutir 
questões atuais relativas ao trabalho 
desenvolvido por estes profissionais, 
dando continuidade aos Fóruns 
anteriores realizados em Recife, (TCE-
PE/2003), Porto Alegre (TCE-RS/2005) 
e novamente Recife (TCE-PE/2008).

O tema central foi a participação das 
unidades de informação (bibliotecas, 
arquivos e centros de memória) 
no processo de compartilhamento 
de informações    para o melhor 
desempenho dos Tribunais de 
Contas em sua atividade de controle 
externo. 

Regina Cianconi, da Universidade 
Federal Fluminense, foi a primeira 
palestrante, abordando “O novo 
modelo de colaboração, produção 
e uso da informação na web e suas 
implicações nas atividades de 
bibliotecas e arquivos”.

A seguir, o Coral do TCMRJ fez uma 
exibição especial para os participantes 
do Fórum. Após o almoço, Beatriz 
Cavalieri, da  Modo Novo Consultoria 
e Informática, apresentou o software 
Informa.

O Programa de visitas às escolas 
da rede municipal de ensino (com 
o uso dos recursos do Google Earth) 

 Apresentação do Coral do TCMRJ

Socorro Felix, do TCE/PE. Na mesa, Sandra Maia, do TCE/PE  e Maury Cequinel, do TCE/PR

Maria Goreti Moça, do TCMRJ, palestrante 
e uma das organizadoras  do evento

foi apresentado pelos técnicos do 
TCMRJ Marcus Vinicius Pinto da 
Silva e Cássio das Neves Monteiro. E, 
finalizando as atividades do primeiro 
dia do evento, Maria Rosângela da 
Cunha, da Casa Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, falou sobre “Processo 
Digital: o governo sem papel”.

Na manhã do segundo dia, foram 
apresentados os softwares Siabi, 
da WJ Informática, por Wellington 
Rodrigues da Silva, e Pergamum, 
por Joelson Ricardo Stroparo, da 
PUC-PR, e realizada a palestra “O 
papel dos setores informacionais dos 
Tribunais de Contas na garantia do 
direito à informação dos governados”, 
por Marcia Heloisa Tavares de 
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Carta de Compromisso

Realizar o V Fórum BIBLIOCONTAS no segundo semestre de 2012 em Florianópolis; 1. 
Apresentar proposta de Termo de Cooperação Técnica para a implantação oficial da  Rede 2. 
BIBLIOCONTAS – Grupo de Profissionais de Informação dos Arquivos, Bibliotecas e Centros 
de Memória dos Tribunais de Contas;
Incentivar a informatização de todas as Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas;3. 
Adotar 4. software de gerenciamento de bibliotecas que permita comunicação e intercâmbio entre 
os bancos de dados mediante protocolo;
Incluir no Grupo BIBLIOCONTAS profissionais das instituições do Mercosul e dos países de 5. 
língua portuguesa;
Reunir, preservar e disponibilizar em meio digital a memória do BIBLIOCONTAS;6. 
Trabalhar para a adoção de novas ferramentas de comunicação do Grupo BIBLIOCONTAS, tais 7. 
como Google Talk, Skype, Twitter, Blog e outras;
Incentivar a implementação de programas de gestão de documentos que contemplem a criação 8. 
de Comissões de Avaliação, Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade;
Assegurar a capacitação para as equipes dos Arquivos e Bibliotecas;9. 
Implementar programas de sensibilização e capacitação em gestão de documentos para os 10. 
servidores dos Tribunais de Contas;
Estimular a participação conjunta de profissionais das Bibliotecas, Arquivos e Centros de 11. 
Memória de cada Tribunal de Contas nos Fóruns BIBLIOCONTAS;
Incentivar estudos com vistas à implementação de gestão de documentos eletrônicos nos 12. 
Tribunais de Contas;
Sugerir a criação de cargos efetivos de Arquivistas e Bibliotecários nos quadros de pessoal 13. 
dos Tribunais de Contas;
Viabilizar a publicação de artigos dos profissionais de informação nas Revistas e em outros 14. 
meios de comunicação dos Tribunais de Contas.

 Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010

IV FÓRUM BIBLIOCONTAS
Fi g u e r e d o  L i m a ,  d a  U F F. 
 Após o almoço, os Tribunais 
de Contas de Pernambuco e do 
Rio de Janeiro apresentaram 
trabalhos: Sandra Maia falou 
sobre a produção científica dos 
servidores do TCE-PE, e Socorro 
Félix, da “Gestão documental: 
a Tabela de Temporalidade de 
Documentos”; Luiz Henrique 
de Almeida Pereira, do TCE/RJ 
abordou o tema “Disseminação de 
informações relativas a eventos da 
Escola de Contas e Gestão do TCE/
RJ”; Maria Goreti Fernandes Moça, 
diretora da Divisão de Biblioteca 
do TCMRJ, apresentou dois temas: 
“Tratamento de acervo fotográfico 
digital”, com a participação de 
Patrícia Rosas, e “Biblioteca 
Virtual em Controle Externo – 
BVCE: transformando o sonho 
em realidade”, em conjunto com 
a consultora Patrícia Henning.   

O último dia do evento foi 
destinado a grupos de discussão 
e à elaboração do documento 
final, a carta de compromisso, que 
transcrevemos na íntegra.

Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas de 
Tribunais de Contas

Participantes do forum
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O Auditório Ministro Luciano 
Brandão, do Tribunal de 
Contas do Município do Rio 
de Janeiro, esteve lotado, 

quinta-feira, dia 9 de setembro, para 
assistir à palestra do professor da 
Universidade Nova de Lisboa, Nuno 
Piçarra, intitulada “O Contributo 
do Tratado de  Lisboa  para  o 
aprofundamento do tema do Controle 
na União Europeia”. Compuseram a 
mesa de abertura do evento o presidente 
do TCMRJ, Thiers Montebello, a 
procuradora do Município do Rio 
de Janeiro, Vanice Lírio do Valle, 
e o professor Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto. Thiers saudou a todos 
os presentes e agradeceu ao professor 
Nuno Piçarra  a gentileza de oferecer 
seu conhecimento, experiência e 
cultura jurídica aos servidores do 
TCMRJ, e a outros interessados que 
compareceram ao auditório. Para 

Palestra sobre União Europeia 
lota Auditório Luiz Alberto Bahia

Nuno Piçarra discorre sobre a União Europeia

Vanice Lírio do Valle, Nuno Piçarra, Thiers Montebello e Diogo de Figueiredo, na mesa de abertura
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Na primeira fila, conselheiro Jair Lins Netto, Luiz Claudio B. Menezes, Hélio Saboya, Maria Helena Cisne, desembargadora federal, 
conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, Sergio Guerra, da FGV, procurador Carlos Henrique Amorim Costa e Leonardo Reis

Thiers, a “distinção” do professor Nuno 
Piçarra para com o TCMRJ deve-se, 
principalmente, à procuradora Vanice 
Lírio do Valle e ao professor Diogo de 
Figueiredo. “Esse auditório, sempre que 
foi ocupado por talentos do Brasil e do 
mundo na área jurídica, creditamos ao 
interesse que têm Vanice e o professor 
Diogo nas questões que dizem respeito 
ao controle. São verdadeiros patronos 
dos tribunais de contas do Brasil”. 

Nuno Piçarra, que é Professor 
de Direito Comunitário e de Direito 
Constitucional, fez um resumo histórico 
da União Europeia, trazendo uma visão 
atualizada dessa organização em 
paralelo com um Estado Federativo. 
Para o professor, no essencial, “a União 
Europeia é uma entidade sui generis, 
com traços claramente de Estado 
federal, mas, no entanto, distinguindo-
se de um Estado federal por não 
ter aparelhos próprios de coerção, 
monopólio de violência a repousar 
nos Estados-membros. Mas, em outros 
domínios, ela pode e deve ser vista 
como federação. Portanto, é híbrida 
nesse sentido: não é Estado federal, mas 
tem características de federação”.

Nuno Piçarra fala com entusiasmo 
dessa união supranacional econômica 
e política dos Estados-membros: 
“A União Europeia é uma invenção 

extraordinária: 27 Estados soberanos 
– alguns que até já foram super 
potências – a partilhar soberanias e 
colaborar num projeto de integração 
como ainda não se  conheceu 
historicamente é, evidentemente, 
tarefa muito significativa”.

O professor Nuno abordou, 
também, aspectos referentes à 
integração econômico-comercial 
cuja expressão concreta é o mercado 
único. “A União Europeia começa 
por ser um projeto econômico; é 
certo que uma integração econômica 
avançada; não só um espaço de livre 
câmbio, à semelhança de muitos que já 
existiam, mas também um espaço com 
plena circulação de mão de obra, um 
mercado comum global. Hoje, a União 
Europeia é uma união aduaneira 
completa, uma união monetária onde 
corre uma moeda única (euro), um 
espaço de fronteiras internas abertas, 
onde se pode circular como se circula 
no interior de um único Estado. É, 
também, uma entidade que pretende se 
impor na cena internacional, apesar de 
seus 27 Estados-membros manterem 
integralmente a qualidade de sujeito 
do Direito Internacional: nenhum 
Estado da União Europeia, por mais 
importante que tenha sido no passado, 
pode contar hoje, autonomamente, na 

cena internacional, como contam os 
Estados Unidos, a China, a Índia, o 
Brasil”, explicou. 

Piçarra discorreu, também, sobre 
os pontos fortes e fracos do Tratado de 
Lisboa; sobre a rejeição, em referendos 
realizados na França e nos Países 
Baixos, ao Tratado que estabelecia 
uma Constituição para a Europa, em 
2005, e, sobre a inclusão de Polônia e 
República Checa, da antiga “Cortina 
de Ferro”, na União Europeia, entre 
outros assuntos.

Ao final da palestra, Vanice Lirio 
do Valle referiu-se à parte da Carta de 
Nice que cuida da boa administração 
como sendo “mais formal e menos 
substantiva”. O professor Diogo de 
Figueiredo agradeceu a “aula de União 
Europeia”, acrescentando que “a 
soberania nasceu conceptualmente, 
na prática, com o Tratado de Viena”. 
Diogo de Figueiredo acentuou, 
também, a importância da palestra 
do professor Piçarra, segundo ele, 
“um jurista que vivencia aquilo que 
fala, e que está inserido dentro de um 
processo histórico que é paralelo a essa 
desconstrução do conceito clássico 
de soberania e a reconstrução de um 
conceito um pouco mais pós-moderno, 
mais suavizado pela visão dos direitos 
humanos”. 
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O TCMRJ sediou, em 30 
de junho,  o  primeiro 
Encontro de Conselheiros 
Municipais de Políticas 

Públicas do Município do Rio de 
Janeiro, realização conjunta da 
Controladoria-Geral da União – CGU 
e do TCMRJ, com apoio do Grupo de 
Trabalho de Controle Social - GTCS 
(reunião de membros de diferentes 
órgãos que visam à implementação 
de ações de fomento do controle 
social e da fiscalização do emprego 
de recursos públicos).

Idealizado por servidores da 
CGU, o Encontro teve por objetivo 
integrar esforços de conselheiros de 
políticas públicas, alunos, professores 
e cidadãos. Chefe de gabinete da 
presidência do TCMRJ, Sérgio 
Aranha desejou “boas-vindas” aos 
participantes. Na sequência, Marisa 
Pignataro, chefe da Controladoria 
Regional da União no Rio de Janeiro, 
agradeceu a colaboração do TCMRJ 
“nessa empreitada”, e explicou a 
importância da participação da 
população no controle dos gastos 
públicos. 

TCMRJ reúne conselheiros 
de Políticas Públicas

“Há algum tempo, as instituições 
públicas de controle já identificaram 
que, sozinhas, não conseguem dar 
conta de cobrir todo recurso repassado 
em nosso país, de dimensões do nosso. 
Cada vez mais temos consciência de 
que não faltam recursos mas que 
precisam ser bem aplicados. Para isso, 
precisamos ter um controle realmente 
eficiente. Os órgãos de controle 
estão se unindo, trabalhando em 

conjunto para controlar e incentivar 
a população a fazer também esse 
controle porque, mesmo unidos, não 
damos conta de acompanhar tudo, 
muito menos, em tempo real. O 
cidadão pode acompanhar os recursos 
que vão para seus Municípios em 
tempo real”.

Segundo Marisa, embora invista em 
ações de combate à corrupção, a CGU 
considera mais importante prevenir a 
ocorrência de erros e desvios. “Muitas 
pessoas não sabem que a CGU é um 
Ministério – Ministério do Controle 
da Transparência – composto por 
quatro Secretarias: a do Órgão Central 
de Ouvidoria, a das Corregedorias, a 
do Controle propriamente dito, e a de 
Prevenção e Combate à Corrupção, 
não muito conhecida. E é esta que nos 
traz aqui. A partir das fiscalizações 
dos Municípios, a CGU identificou 
que nem sempre o governante é 
corrupto, desonesto ou agiu de má-fé. 
Muitas vezes é falta de informação e/
ou falta de capacidade de acompanhar 
o repasse e a aplicação dos recursos. 
Percebemos, então, a necessidade 
de criarmos os Conselhos e nos 
propusemos a fornecer capacitação e 

Sérgio Aranha cumprimenta os participantes do I Encontro

Marcos Mayo Simões fala da importância do controle social
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instrumentalização aos conselheiros 
escolhidos,  para que exerçam 
efetivamente a fiscalização, e que a 
própria população atue diretamente 
no controle do dinheiro público”.

Pa r a  M a r i s a ,  o  Po r t a l  d e 
Transparência da CGU tem sido 
“uma das melhores ferramentas 
voltadas para o controle social. Temos 
também o Portalzinho, destinado 
às crianças, para que, de forma 
lúdica e em linguagem adequada, se 
habituem, desde cedo, às questões de 
cidadania”.

Marcos Mayo Simões, do TCMRJ, 
contou do orgulho de ser integrante do 
Grupo de Trabalho de Controle Social 
e afirmou que a sociedade vem se 
apropriando, “de forma inexorável”, 
da necessidade de participar da 
gestão dos gastos públicos. “É um 
movimento que não tem mais volta. 
Começa a surgir uma nova ordem, 
um novo cidadão consciente de que 
sua participação vai gerar uma nova 
Nação, diferente da que conhecemos, 
cuja comoção do indivíduo como ser 
humano será mais importante do 
que qualquer atividade do Estado. 
Ano passado, nosso público alvo foi 
de 1.320 pessoas. Hoje, já atingimos 
3.650 pessoas. Eu acho que é esse o 
caminho para construirmos um país 

mais justo, mais solidário”.
Analista de finanças e controle da 

CGU, Carla Arêde apresentou o vídeo 
intitulado “O olho do cidadão”, em que 
enfoca a importância da participação 
do cidadão e dos conselheiros eleitos 
no acompanhamento e na fiscalização 
da aplicação de recursos. 

Também analista de finanças e 
controle da CGU, Lidiênio Menezes 
dividiu os participantes do Encontro 
em dois grupos, para que, juntos, 
discutissem e atribuíssem conceitos 

a “Controle social e participação 
cidadã” e “Estado e administração 
pública”. 

O Grupo de Trabalho de Controle 
Social - CTCS, coordenado por Marcelo 
Paluma, agrega representantes de 
entidades e órgãos públicos cujo 
objetivo é o acordo de cooperação 
para o fomento do controle social no 
Estado do Rio de Janeiro. O GTCS é 
o instrumento pelo qual o acordo se 
manifesta. As entidades signatárias 
do acordo são: Controladoria-Geral da 

Flavia Teixeira Marques dos Santos, da CGU, sobre políticas públicas e assistência social

Participantes do Encontro divididos em grupos de trabalho
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União, Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional do Ministério da 
Fazenda, Ministério Público Federal, 
Tribunal de Contas da União, Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
Secretaria Estadual de Fazenda do 
Rio de Janeiro, Secretaria Estadual 
de Educação do Rio de Janeiro, 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
E as colaboradoras: Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro e a Associação dos Servidores 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Prosseguindo o Encontro, na 
parte da tarde, os auditores federais 
de Controle Externo do TCU, Marcio 
Emmanuel Pacheco e Luiz Wagner 
Mazzaro Almeida Santos, falaram, 
dentro do tema “Programas de 
Governo”, sobre políticas públicas 
na área de Saúde, e Flavia Teixeira 
Marques dos Santos, da CGU, sobre 
políticas públicas e assistência 
social.

A seguir, no bloco “O Controle 
exercido pelo TCMRJ nas áreas 
específicas”, o Inspetor Setorial da 
4ª IGE do TCMRJ, Ricardo Duarte 
Levorato, contou aos conselheiros 
municipais do “Controle exercido 
pelo TCMRJ na área de Saúde”, 
especialmente sobre as Auditorias 

Operacionais – AOPs. Segundo 
Ricardo, Auditoria Operacional é “o 
procedimento utilizado para aferir os 
resultados alcançados pelas ações, 
programas e projetos de governo, 
verificar seus efeitos na sociedade, 
bem como, identificar possibilidades 
para o aperfeiçoamento dos resultados 
propostos, buscando a eficiência, 
eficácia, economicidade e efetividade 
da gestão pública”.

“At u a ç ã o  d o  C o n s e l h o  d e 
Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB e do Conselho Municipal 
de Educação” foi o tema apresentado 
por Josué Vieira, assessor da CAD, 
do TCMRJ. Também foram citadas 
as “ferramentas para auxiliar na 
emissão do parecer da Prestação 
de Contas que será apresentada ao 
TCMRJ e acompanhar a aplicação 
dos recursos do FUNDEB”, tais 
como, o Parecer da Auditoria Geral 
e Relatórios de Auditoria, da CGM 
(constantes na Prestação de Contas 
e realizados durante o exercício), a 
Análise Processual/Conformidade, e 
as inspeções realizadas pelo TCMRJ 
no FUNDEB.

Marcus Vinícius Pinto da Silva, 
Inspetor Setorial da 3ª IGE, expôs o 
controle realizado pelo TCMRJ nas 
escolas públicas municipais, que tem 
como fim “a verificação das condições 
gerais das escolas em relação à 
estrutura física, merenda, segurança, 

Marcus Vinícius Pinto da Silva apresenta o controle realizado pelo TCMRJ nas escolas 
públicas municipais

limpeza e corpos discente e docente; 
a construção de indicadores na área 
da educação (avaliação da gestão) e 
a execução de contratos e solução 
rápida de problemas”.

Encerrando o I Encontro de 
Conselheiros Municipais de Políticas 
Públicas do Município do Rio de 
Janeiro, o técnico de Controle Externo 
do TCMRJ, Fabio Furtado de Azevedo, 
discorreu, no painel “Planejamento 
e Orçamento”, sobre os processos 
de elaboração, aprovação, execução 
e controle dos orçamentos públicos, 
tratando, especialmente, dos aspectos 
constitucionais relativos ao tema.

Fabio comentou, ainda, sobre 
o conteúdo de cada peça referente 
ao planejamento orçamentário 
(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual) ;  os  prazos de envio e 
devolução destes  pro je tos  de 
lei; as audiências públicas, que 
o b r i g a t o r i a m e n t e  d e v e m  s e r 
promovidas, para atender ao princípio 
orçamentário da transparência, e os 
principais pontos previstos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal sobre 
planejamento e transparência na 
execução orçamentária.

Pa r a  Fa b i o  Fu r t a d o  f o i 
“gratificante” participar do Encontro: 
“pude constatar que o objetivo do 
encontro – fomentar o exercício do 
controle social – foi atingido, pois 
surgiram vários questionamentos 
relacionados aos temas propostos, 
demonstrando, assim, o interesse dos 
participantes em aprender para obter 
mais condições de cobrar dos nossos 
governantes o bom uso dos recursos 
públicos”, afirmou.

Marcos Mayo Simões avaliou 
que o I Encontro foi proveitoso e que 
as metas traçadas foram atingidas: 
“O objetivo principal era contribuir 
para a qualificação dos conselheiros, 
especificamente diante de suas 
atividades constitucionais. Não 
obstante, o Encontro serviu para 
outras finalidades, tais como, a 
apresentação do GTCS e da atuação 
do TCMRJ e da CGU”, finalizou 
Marcos Mayo.
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Em  u m a  s e q u ê n c i a  d e 
cerimônias que remetem 
a o  p e r í o d o  m e d i e v a l , 
revestidas da pompa própria 

da liturgia cristã, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Vianna Montebello, 
foi nomeado Caballero de la Orden 
Del Camino de Santiago, durante o 
Congreso Mundial de Los Caminos 
de Santiago, ocorrido na cidade de 
Santiago de Compostela, Espanha, 
no período de 15 a 18 de julho de 
2010.

A honraria engloba a concessão 
de um diploma em tela pintada 
c o n f e r i n d o - l h e  o  g r a u  d e 
CABALLERO, de um certificado 
comprobatório de que teve uma 
árvore plantada em um bosque à 
margem do Camino de Santiago, 
ritual rigorosamente observado 
pelos agraciados, e da outorga de 
um escapulário em tecido.

O ritual remonta ao século XII, 
quando da origem da Ordem, criada 
a princípio com caráter religioso 
e  mili tar,  visando proteger  os 
peregrinos – espiritual e fisicamente 
– de salteadores, e contrapor-se às 
incursões mulçumanas que na época 
faziam repetidas investidas bélicas 
na península ibérica.

A programação teve seu ponto 
cu lminante  na  ce lebração  de 
missa na Catedral de Santiago, 
oportunidade em que ocorreram as 
cerimônias de Oferenda ao Apóstolo 
e Acendimento do mundialmente 
famoso Botafumeiro.

Entre os agraciados brasileiros, 
juntamente com o presidente Thiers 
Montebello, receberam a honraria, 
o presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, Ministro César Asfor 

Presidente do TCMRJ é 
homenageado em Santiago de 
Compostela

Ministro Francisco César Asfor, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e Thiers Montebello

Dom Armando Blanco Martinez, Thiers Montebello, Ministro Francisco César Asfor e 
David Cimadevilla Cea
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Rocha Francisco e os empresários 
Alexandre Barelley Grendene e 
Rodolfo de Diego,  o primeiro, 
expoente da indústria de calçados 
com sede no Rio Grande do Sul, e 
o segundo, radicado na cidade de 
Salvador, Bahia, com atuação no 
ramo da construção civil.

Também significativa, embora 
não  in teg ran te  do  e l enco  de 
atividades relacionadas à Ordem de 
Santiago, a homenagem prestada ao 
conselheiro Thiers Montebello pelo 
Colexio de Avogados de Santiago de 
Compostela, correspondente à nossa 
Ordem dos Advogados, quando lhe 
foi concedida a honra de apor sua 
assinatura no Livro de Ouro daquela 
Entidade.

D u r a n t e  o  t e m p o  e m  q u e 
permaneceram na cidade de Santiago 
de Compostela foi proporcionada 
ao conselheiro Thiers Montebello 
e a seus acompanhantes, integral 
assistência por parte dos senhores 
Manuel Martín Gómez, advogado, 
Conselheiro da Orden Del Camino 

Antonio Carlos Rocha, Manuel Rieiro Romar, Manuel Martín Gómez, Thiers Montebello, David Cimadevilla Cea e Sérgio Aranha, 
Chefe de Gabinete do TCMRJ. Atrás, de camisa vinho, Alexandre Cruz

David Cimadevilla Cea, Thiers Montebello e Manuel Martín Gómez

de Santiago, e “padrinho” de Thiers 
Montebello na concessão da honraria; 
do senhor David Cimadevilla Cea, 
empresário local; e do amigo antigo, 

atualmente residente em Santiago de 
Compostela, Manuel Rieiro Romar, o 
sempre lembrado, saudoso e admirado, 
“Manolo do Antônio’s”.
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Mais um evento de âmbito 
internacional envolveu 
estudiosos brasileiros, 
espanhóis e autoridades 

da República de Cabo Verde. Sob a 
organização da Audiencia de Cuentas 
de Canarias, órgão público com 
competências similares às dos nossos 
Tribunais de Contas, dirigido por D. 
Rafael Medina Jáber, realizou-se o III 
Encuentro Internacional de Órganos 
de Control Externo, no período de 21 
a 23 de julho, na Ilha de Las Palmas, 
arquipélago de Canárias. O Encontro, 
sediado na Universidad de Verano 
de Maspalomas, teve como tema 
central “ La Nueva Formulación de la 
Función de Supervisión de los Órganos 
de Control Externo en la Actividad 
Econômica y Financiera del Sector 
Público”.

O Brasil esteve representado no 
evento pelo Ministro Aroldo Cedraz 
de Oliveira, do Tribunal de Contas da 
União, e pelos Conselheiros Salomão 
Ribas Júnior, do TCE/SC e presidente 
da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas Brasileiros – 

Encontro em Las Palmas reúne 
órgãos de controle externo

Thiers Montebello, Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Rafael Medina Jáber e 
conselheiro Getúlio Alves da Nóbrega
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Participantes do Encontro
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Atricon, Severiano José Costandrade 
de Aguiar, presidente do TCE/TO e do 
Instituto Rui Barbosa, Getúlio Alves 
da Nóbrega, do TCE/RN, e Thiers 
Montebello e Antônio Carlos Flores 
de Moraes, presidente e conselheiro 
do TCMRJ.

Expoentes da cultura jurídica 
espanhola, com estudos focados 
em questões relativas ao controle 
externo de contas públicas, também 
estiveram presentes: Manuel Nuñez 
Pérez, presidente do Tribunal de 
Contas do Reino de Espanha, Pedro 
Nevado Batalla Moreno, professor 
de  Dire i to  Adminis t ra t ivo  da 
Universidade de Salamanca, José 
Manuel Canales Aliende, catedrático 
de Ciência Política e Administração 
da Universidade de Alicante, Roberto 
Fernández Liera,  professor de 
Economia Pública da Universidade de 
Oviedo, e Antonio Arias Rodriguez, 
síndico da Sindicatura de Contas 
do Principado das Astúrias, entre 
outros ilustres membros de órgãos de 
controle e dirigentes administrativos 
com funções afins. 

O Tribunal de Contas Europeu, 
representado por seu atual e pelo 
anterior presidente, o português Vitor 
Manuel da Silva Caldeira e o austríaco 
Hubert Weber, respectivamente, 
também participou.

A República de Cabo Verde honrou 
o Encontro por meio do presidente de 
seu Tribunal de Contas, José Carlos 
da Luz Delgado, pelo presidente 
da Assembleia Nacional, Aristides 

Thiers Montebello, no centro, como moderador da mesa “O papel do controle externo na visão dos membros dos tribunais de contas”

Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, durante a palestra “ Perspectivas 
futuras na atividade dos órgãos de controle externo no cenário de crise econômica 
internacional”

Conselheiros Antonio Carlos Flores de Moraes, Vitor Manuel da Silva Caldeira, Manuel 
Nuñez Pérez e Thiers Montebello

Raimundo Lima, e pelas senhoras Sara 
Maria Andrade Rodrigues Boal, juíza 
conselheira, e Rosa Iolanda Carvalho 
Silva Fortes, diretora de Serviços 
Administrativos e Financeiros, ambas 
do Tribunal de Contas da República 
de Cabo Verde.

Merece registro a assistência 
oferecida pela equipe de D. Rafael 
Medina Jáber a todos os participantes 
durante todo o evento, bem como nas 
simpáticas e diversificadas atividades 
socioculturais proporcionadas pelos 
anfitriões.
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A 9ª edição do Concurso 
de Monografias para o 
Prêmio Maurício Caldeira 
de Alvarenga trouxe uma 

surpresa: o inspetor geral da 7ª IGE 
do TCMRJ, Marcos Mayo Simões, foi 
um dos vencedores da edição desse 
ano, ficando com o terceiro lugar, num 
trabalho em coautoria com Alda Maria 
Sampaio Fernandes. Foi a primeira 
vez que um servidor do TCMRJ foi 
contemplado com uma premiação no 
concurso. 

A solenidade de entrega dos prêmios 
aconteceu no dia 21 de setembro no 
Auditório Luiz Alberto Bahia, com a 
presença do presidente do TCMRJ, 
conselheiro Thiers Montebello, que 
na abertura do encontro, saudou os 
presentes, ressaltando a consolidação 
no calendário do TCMRJ do Prêmio 
Maurício Caldeira de Alvarenga. 
“A premiação é o resultado final do 

Concurso de Monografias do 
TCMRJ premia vencedores

Marilia Carneiro Filgueiras e Marcio André Conde Martins, coautores da monografia vencedora diante dos conselheiros Jair Lins Netto 
e Thiers Montebello

O presidente Thiers Montebello entrega a medalha à segunda colocada
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Conselheiro Jair Lins Netto e presidente Thiers Montebello entre os vencedores de 2009 e 2010

Alda Maria Sampaio Fernandes e Marcos Mayo Simões, receberam o terceiro lugar

produto do trabalho de pesquisa e 
conhecimento, importantes para os 
tribunais de contas”. Para Thiers 
Montebello a comissão encarregada da 
escolha das monografias “precisa ter 
bastante critério, já que muitos bons 
candidatos participam”. 

O tema desta edição foi “Controle 
Popular  das  Contas  Públ icas : 
Existem alternativas realistas?”. O 
prêmio para os primeiros colocados 
foi de R$9.000,00, R$7.000,00 e 
R$5.000,00.

O primeiro lugar do concurso foi o 
trabalho “Controle Popular das Contas 
Públicas: Mais que uma possibilidade 
real, um direito”, coautoria de Marilia 
Carneiro Filgueiras e Marcio André 
Conde Martins. O segundo lugar 
coube à Camila Pereira de Brito, 
com o trabalho “Protagonismo Social 
e Controle das Contas Públicas: 
Propostas para a Consolidação da 
Democracia”. 

Marcos Mayo, ao receber seu 
prêmio, falou da pertinência do tema, 
destacando que “a administração 
pública está, cada vez mais, se voltando 
para a importância do controle social, 

que está ligado à consolidação da 
democracia”. 

Na oportunidade, foi lançado o 
volume 5 do Prêmio Maurício Caldeira 
de Alvarenga contendo as monografias 
vencedoras do ano de 2009, cujo 
tema foi “A importância social dos 
Tribunais de Contas na efetivação 

dos direitos fundamentais”. Paulo 
Bianchi Reis Junior e Luiza Maia, 
coautores da monografia vencedora, e 
Álvaro Guilherme Miranda, segundo 
colocado, estavam presentes no 
auditório e receberam exemplares da 
edição. 
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Mesa de abertura: José Gustavo Athaíde, da AMPCON, Luís Sérgio Gadelha Vieira, do TCE/CE, Valdecir Fernandes Pascoal, Severiano 
Costandrade, Salomão Ribas, Nominando Diniz, do TCE/PB, Fernando Guimarães e Carlos Pinna

No período de 7 a 9 de junho, 
Tocantins foi palco de debates 
sobre a comunicação como 
instrumento de cidadania 

e transparência: o 2º Seminário de 
Comunicação dos Tribunais de Contas do 
Brasil, realizado no auditório Brigadeiro 
Felipe Luiz Cardoso, na sede do TCE/TO, 
contou com a presença de conselheiros 
e dirigentes de instituições ligadas aos 
TCs e, ainda, jornalistas e publicitários 
que assessoram os órgãos de controle 
externo. 

A abertura do evento ocorreu na 
segunda-feira, 7 de junho, com a posse 
da Diretoria do Colégio de Corregedores 
e Ouvidores dos Tribunais de Contas 
(CCOR). Na ocasião, tomou posse o 
conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal, 
do TCE/PE, que substituiu o conselheiro 
Fernando Guimarães, do TCE/PR. O vice-
presidente é o conselheiro Ivan Barbosa 
da Cunha, do TCE/PA.

No dia seguinte, pela manhã, a 
professora e doutora em Ciências da 
Comunicação pela UPS, Margarida 
Kunsch, ministrou palestra sobre o 
tema “A gestão da comunicação no 
relacionamento dos órgãos públicos com 
os cidadãos e as comunicações locais”. 
Foi presidente da mesa de abertura o 
conselheiro Severiano Costandrade, 
presidente do IRB e do TCE/TO, e 
mediadores o conselheiro Salomão 
Ribas Junior, presidente da Atricon e 
o conselheiro Carlos Pinna, do TCE/SE.

Agradecendo a apresentação 
feita pelo conselheiro Costandrade, 
Margarida Kunsch falou da satisfação 
de “ver as iniciativas tão construtivas 
dos Tribunais de Contas valorizando 
o campo da comunicação” e “ver que 
é possível, quando há vontade política 
para tanto”.

Margarida iniciou sua exposição 
falando da gestão da comunicação nos 
órgãos públicos. A professora destacou 
a importância da comunicação hoje, 
tanto na esfera pública como na privada, 
explicando que o investimento em 
comunicação “é uma demanda de 
dirigentes inteligentes que têm visão do 
futuro e são empreendedores. Sabem e 
valorizam a comunicação”.

Segundo Margarida, a comunicação 
nos ambientes organizacionais tem que 
ser entendida de uma forma muito mais 
clara, porque, entre outras coisas, ela 
envolve pessoas. No complexo, envolve 
status do poder.

“Muitas vezes nós nos preocupamos 
demais com a produção técnica, com 
a produção do meio, do vídeo, e 
esquecemos das pessoas”, disse. “Agora, 
nada é mais forte em comunicação do 
que o testemunho, a comunicação de 
atitudes. Quanto mais consciente for a 
opinião pública de uma cidade, de um 
país, mais ela vai questionar. Então é 
preciso buscar uma coerência entre o 
que a instituição fala por seus meios 
e as atitudes dos seus membros, e o 

comportamento de seus representantes”, 
completou.

Margarida destacou a importância 
das assessorias de comunicação 
trabalharem com estratégias, tendo 
obrigação de informar e facilitar o acesso 
da informação pública, atendendo à 
sociedade. “No caso dos TCs, como a 
comunicação vai agregar valor? Com uma 
comunicação alinhada ao planejamento 
estratégico”, concluiu.

“Ao planejar, estabelecer a política, 
você vai conseguir direcionar melhor a 
campanha. Vai otimizar melhor o capital 
pessoal, capital urbano, capital social 
de que você dispõe. E, logicamente, 
possibilitar maior consciência, coerência 
do que você está fazendo, e da linguagem 
que você está usando. Nós não fazemos 
comunicação para nós mesmos, nós 
fazemos para a sociedade. A nossa 
responsabilidade é ainda maior”, 
assegurou Margarida. 

A professora ressaltou também 
que a assessoria de comunicação deve 
acompanhar a evolução da sociedade: 
“Ser uma assessoria de comunicação 
é fazer com que essa comunicação 
contribua para maior consciência 
política, para que se tenha uma opinião 
pública bem formada, para ter condições 
de dizer como o dinheiro público está 
sendo investido. Para cumprir este papel 
estratégico, a comunicação deve se situar 
no cone da instituição, em condições 
de hierarquia, que permitam canalizá-

Seminário discute 
comunicação dos TCs

Fotos: ASCOM/TCE-TO
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la no requisito da opinião pública e da 
participação popular para a elaboração 
da estratégia geral da instituição”, 
finalizou.

O mediador, conselheiro Salomão 
Ribas, também jornalista, na sequência, 
questionou o porquê dos tribunais de 
contas estarem preocupados com a 
comunicação, e respondeu: “Porque 
estamos muito mal falados e agora temos 
que enfrentar essa situação”.

Com uma visão de quem é da área de 
comunicação, Salomão Ribas colocou a 
questão: “Nós não podemos fazer análise 
de balanço sem contadores, sem técnicos 
de contabilidade. Nós não podemos fazer 
comunicação sem profissionais da área. 
Não adianta colocar aquele que tem jeito 
para a coisa – ‘fulano sabe escrever’, 
‘aquele ali gosta de ir a coquetel, dá 
um bom relações públicas’. Isso é 
loucura! Nós temos que ter profissionais, 
formar, adquirir alguma experiência para 
organizar os setores de comunicação. 
E, outra coisa importante: ninguém 
consegue resultados imediatos quando 
se muda a cultura. Nós vamos ter que 
ter paciência e, sobretudo, serenidade”, 
afirmou, concluindo que nós precisamos 
rever a nossa forma de comunicação.

O conselheiro Carlos Pinna, do TCE/
SE, lembrou que até pouco tempo os 
tribunais de contas eram um arquipélago: 
“Nós não nos comunicávamos entre nós, 
e pior de tudo, não nos comunicávamos 
com ninguém”.

Pinna considerou que “a questão 
da comunicação social foi muito mais 
uma reação às pancadas que tomamos 
do que uma deliberação refletida, lógica, 
determinada de construirmos canais de 
comunicação”.

Considerando que conseguimos sair 
do “mudismo” para uma comunicação 
ainda iniciante, Pinna finalizou: 
“Tenhamos, na construção do futuro, 
uma efetiva e produtiva comunicação 
com a sociedade brasileira e que 
possamos, assim, cumprir a parte que, 
talvez, seja a mais difícil de nossa tarefa, 
que não é apenas dizer que estamos 
cumprindo nosso papel constitucional, 
mas mostrar, de forma crível, de forma 
clara, que estamos aqui, que devemos 
estar a serviço da sociedade e do Brasil”, 
concluiu.

Na parte da tarde, o doutor 

em Comunicação pela  Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) da 
Universidade de São Paulo (USP) e 
titular do Departamento de Jornalismo 
e Editoração da ECA/USP, Gaudêncio 
Torquato, abordou o tema “Os desafios 
da Comunicação Pública no Brasil”, 
dando, inicialmente, informações sobre 
a história da comunicação social dos 
órgãos públicos e, frisando que “a 
democracia está em crise”, fez um 
resumo dos problemas: “declínio das 
ideologias, crise na administração pública 
e enfraquecimento do parlamento”.

Para Gaudêncio o grande desafio é 
“fazer com que a entidade tenha uma 
identidade forte perante a sociedade para 
que sua mensagem seja entendida”. “É 
preciso que se repense a comunicação e 
se trabalhe com conceito de marketing 
para a administração pública”, alertou.

No final da tarde, em mesa 
redonda formada por comunicadores 
e conselheiros dos tribunais de contas, 
foi discutido o tema “O que a imprensa 
espera de nós?” O presidente da mesa foi 
o conselheiro Fernando Guimarães, do 
TCE/PR, e mediadores os conselheiros 
Nominando Diniz, do TCE/PB e Antonio 
Joaquim, do TCE/MT.

Primeira a falar, a diretora geral da 
Unidade Tocantins da Organização 
Jaime Câmara, Fátima Roriz, destacou 
que o debate entre a imprensa e os 
tribunais de contas propicia uma melhor 
comunicação, onde quem ganha é a 
sociedade.

Fátima Roriz sugeriu que os 
tribunais de contas aumentem o volume 
das notícias, e enfatizou a resposta à 
pergunta tema do debate: “A imprensa 
quer que o tribunal, antes de ser tribunal, 

seja cidadão?”.
Considerando que “sendo cidadão, o 

tribunal vai atender à imprensa no que 
ela necessita”, Fátima disse querer que 
o tribunal fosse “a fonte de informação 
da imprensa”, e que este “invertesse” os 
papéis, como se ele fosse um cidadão e 
quisesse saber para onde vai o dinheiro 
público.

O segundo debatedor foi o jornalista 
Fernando Hessel, diretor da Rede 
Bandeirantes no Tocantins. Hessel 
criticou o fato de as pessoas, em vez de 
falarem diretamente com a imprensa, 
emitirem notas oficiais. “A pessoa tem de 
estar disponível, tem que falar”.

Fernando Hessel defendeu o 
aumento do relacionamento direto 
entre conselheiros e imprensa: “O ruído 
é o grande inimigo da comunicação”, 
afirmou.

Em 9 de junho, no encerramento, o 
2º Seminário de Comunicação contou 
com a palestra do coordenador do 
Grupo de Comunicação Institucional 
(GCI), Fernando Guimarães, também 
conselheiro do TCE/PR, que apresentou 
um Plano de Comunicação para os 
tribunais de contas, destacando que é 
preciso uma atualização frequente dos 
portais dos tribunais, que por sua vez, 
precisam ter uma linguagem acessível 
à população.

Na sequência, os assessores dos 
TC’s presentes apresentaram cases de 
sucesso, a exemplo da utilização do 
twiter para divulgar decisões do TCE/
GO, e exibiram vídeos gratuitos tendo 
como um dos temas “O que você tem a 
ver com a corrupção”, do TCE/ES, com 
o objetivo de mostrar para a sociedade o 
papel desempenhado pelos TC’s.

Gaudêncio Torquato considera que a 
comunicação dos TCs deve ser repensada 

Margarida Kunsch destacou a importância 
das assessorias de comunicação 
trabalharem com estratégias
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Deputados e senadores criaram, 
no dia 29 de junho, a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
do Tribunal de Contas 

da União (TCU). Formada por 203 
deputados e 32 senadores, a Frente tem 
o objetivo de contribuir para preservar 
as atribuições de fiscalização do TCU e 
evitar que o projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), em discussão 
no Congresso Nacional, retire algumas 
dessas competências. Durante a primeira 
reunião da Frente, o deputado Eduardo 
Sciarra (DEM-PR) foi eleito presidente: 
“O TCU tem sido protagonista nas ações 
de combate à corrupção e ao desvio de 
recursos públicos. A Frente será o canal 
de comunicação entre o parlamento e o 
Tribunal de Contas da União”, afirmou 
Sciarra. “Também vamos trabalhar 
para fortalecer o trabalho dos tribunais 
de contas dos estados”, ressaltou. O 
deputado afirmou que vai fazer um 
cronograma de trabalho para Frente, 
levando em conta o período eleitoral.

De acordo com o deputado 
paranaense, a Frente vai propor discussões 
sobre a importância do Sistema de 
Controle Externo da Administração 

Frente em defesa do TCU

Pública Federal nas diversas comissões 
temáticas do Congresso Nacional e 
também vai identificar as necessidades e 
oportunidades de melhoria nos sistemas 
de controle externo dos Estados e 
Municípios, entre outras ações.

O presidente do TCU, Ubiratan 
Aguiar, que participou do lançamento 
da Frente, informou que o órgão já 
analisa duas medidas para dar mais 
transparência ao uso de recursos 
públicos pelo Poder Executivo. Aguiar 
disse que, a partir do dia 24 de agosto, 
o tribunal deixará à disposição dos 
cidadãos um cadastro nacional de 
gestores e de empresas que praticaram 
irregularidades com dinheiro público. 
Esta lista, que está em fase de elaboração, 
poderá ser conferida na página do TCU 
na internet. “Existem várias ações 
julgadas pelos Tribunais de Contas dos 
estados que sequer temos conhecimento. 
O que o cadastro fará é unificar as 
informações com o nome dos gestores 
e das empresas”, disse Aguiar.

O deputado Paulo Bornhausen 
(DEM-SC) lembrou que o TCU chegou 
a ser acusado de ser o responsável 
pelo atraso nas obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 
Segundo ele, recorrer a esse tipo de 
procedimento “é uma conspiração 
contra a sociedade e só facilita os 
propósitos escusos daqueles que sempre 
ganharam dinheiro ilicitamente às 
custas de negociatas com o dinheiro 
público”.

O deputado lembrou que, de um 
total de 153 obras fiscalizadas em 
2008, o TCU identificou “indícios de 
irregularidades graves” em 60 delas, 
o que justificariam, inclusive, a sua 
paralisação. “Entre os problemas 
encontrados estão sobrepreço, 
superfaturamento e irregularidades nas 
licitações”, lembrou. Os dados mostram 
que a fiscalização do Tribunal evitou 
prejuízo de R$ 2,8 bilhões aos cofres 
públicos, mais do que o dobro dos  
R$ 950 milhões identificados em 2007.

Para o presidente da Frente, deputado 
Eduardo Sciarra (DEM-PR), a defesa do 
TCU tornou-se urgente após a inclusão no 
texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do próximo ano, de medidas para 
brecar a sua atuação. É o caso de cinco 
itens que devem ser observados nas obras 
públicas, antes do TCU determinar a 
sua paralisação. Os auditores terão de 
observar, por exemplo, o custo da obra 
parada, ainda que irregular, e os reflexos 
sociais da sua paralisação. “É o que nós 
chamamos de usurpação das atribuições 
do tribunal”, frisou.

O ministro Ubiratan Aguiar, durante 
o evento, fez um apelo aos parlamentares 
para que aprovem propostas que 
facilitem a atuação do órgão. 

Instalação da Frente em defesa do TCU

TCMRJ assiste apresentação sobre transporte público

O secretário municipal de Transporte, Alexandre Sansão Fontes, acompanhado de sua equipe técnica, esteve no Tribunal de 
Contas, em 22 de junho, para apresentar o novo modelo de prestação de serviço público coletivo, proposto para o Município 
do Rio, que prevê a implantação do Bilhete Único Municipal.

A apresentação, realizada no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, contou com a presença do presidente do TCMRJ, 
conselheiro Thiers Montebello, do secretário municipal da Casa Civil, Luiz Antônio Guaraná, do procurador geral do Município, Fernando 
dos Santos Dionísio, do diretor da Secretaria de Controle Externo do TCMRJ, Marco Antonio Scovino, e do inspetor geral da 7ª Inspetoria 
Geral, Marcos Mayo Simões, além de técnicos do Tribunal de Contas.

No modelo apresentado, o Município do Rio de Janeiro foi dividido em cinco áreas de exploração e redes de serviço, nos quais os 
vencedores terão o direito ao regime de exploração por concessão pública, que é objeto da Concorrência Pública nº 10/2010-SMTR.
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Tomou posse, no dia 14 de 
junho, como procurador 
da Procuradoria Especial 
do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro, José 
Ricardo Parreira de Castro. A posse foi 
realizada no Gabinete da Presidência, 
na presença do presidente do TCMRJ, 
conselheiro Thiers Montebello, do 
chefe de gabinete da presidência, 
Sérgio Aranha, do procurador chefe, 
Carlos Henrique Amorim Costa, e dos 
procuradores Edilza da Silva Camargo 
e Francisco Domingues Lopes. 

José Ricardo Parreira de Castro 
foi aprovado no Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de 
vaga no cargo de Procurador do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 

Janeiro, conforme Edital nº 001/2008, 
de 05 de junho de 2008, realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas.

Graduado em Direito e especializado 
em Direito Público e Privado e em Direito 
Patrimonial Urbano, o procurador 
José Ricardo tem 32 anos e exercia 
o cargo de Analista de Nível Superior, 
como Advogado, aprovado em concurso 
público, desde 2009, nas Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobrás, tendo sido 
aprovado, também, para formação 
de Cadastro Reserva – Analista de 
Nível Superior – Advogado, para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES.

José Ricardo Parreira de Castro foi 
premiado pela OAB, em 2006, no 35º 
Prêmio Jurídico Paulo Fontenelle, com 

TCMRJ tem novo procurador

Sérgio Aranha, o procurador José Ricardo Parreira de Castro, Thiers Montebello, Carlos Henrique Amorim Costa, e os procuradores 
Francisco Domingues Lopes e  Edilza da Silva Camargo  

o 2º Lugar na Categoria Estagiário, 
com a monografia “A Tutela Jurídica do 
Consumidor Superendividado”.

Para o procurador José Ricardo 
sua posição permite, hoje, “devolver 
à sociedade carioca o que ela me 
entregou em cultura e educação (...); 
e retribuir e contribuir para a cidade”. 
Em relação aos seus pares, José Ricardo 
Parreira de Castro acredita que “poderá 
aprender e cooperar com as pessoas que 
estão exercendo o controle de contas do 
Município do Rio de Janeiro desde o 
surgimento do TCMRJ e que têm larga 
experiência”. Segundo o procurador, 
“todos foram bem receptivos à sua 
chegada ao TCMRJ”.

O Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro abriu concurso destinado a preencher 
40 vagas para cargos de nível superior. As 
oportunidades são para analistas de informação, 

engenheiros e técnicos de controle externo. Do total, três 
vagas foram destinadas a portadores de necessidades 
especiais. Organizado pela Fundação João Goulart, o último 
concurso foi em 2003.

O certame vai preencher 6 vagas para analista de 

TCMRJ realiza concurso público
informação, 20 vagas para técnico de controle externo 
e 14 oportunidades para engenheiros.

Para participar os interessados deverão ter concluído 
o nível superior em qualquer área, no caso de técnico 
de controle externo e analista de informação. Os 
candidatos ao cargo de engenheiro deverão ter formação 
específica na área e registro no CREA.

A validade do concurso é de dois anos, prorrogável 
por mais dois.
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No dia 12 de junho, o Grupo de Trabalho para o Controle Social – 
GTCS, que visa a incentivar as iniciativas de controle social no 
âmbito do Rio de Janeiro, fez sua primeira ação aberta ao grande 
público no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Através de convite 

feito pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro - ASTCERJ, uma das instituições colaboradoras do Grupo de Trabalho, 
o GTCS providenciou a instalação de três tendas, faixa informativa, banners 
e computadores ligados à Internet, com o objetivo de divulgar suas ações e de 
cada uma das instituições que compõe o Grupo.

Além do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, participaram do 
evento a Controladoria Geral da União – CGU, o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro – TCE/RJ e a Secretaria Estadual de Educação – SEEDUC. Na 
oportunidade, foram distribuídos, aos presentes, panfletos, cartilhas e folders 
que expunham a finalidade e as ações do Grupo. Nas tendas, através dos 
computadores, eram demonstradas aos interessados as ferramentas de cidadania 
disponíveis na rede, tais como o Portal de Transparência da CGU e a forma de 
acesso às auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Aconteceu, durante o evento, a apresentação de um grupo de alunos do 
CIEP Toninho Marques, de Volta Redonda, trazidos pela Secretaria Estadual 
de Educação, que participam de um trabalho social na região - os Meninos do 
Batuque - que tem o objetivo de ajudar a adolescentes em situação de risco, 
trazendo-os para um trabalho de percussão a partir de instrumentos construídos 
com materiais reciclados.

Para os participantes, o evento foi muito proveitoso, atendendo aos objetivos, 
tendo superado as expectativas de seus organizadores.

TCMRJ durante o evento no Zoo

GTCS realiza evento 
no Jardim Zoológico

Atendendo a solicitação 
da campanha “Até aonde 
você vai  para salvar 
uma vida? O TCMRJ leva 

você ao Hemorio”, que incentivou 
servidores do TCMRJ a doar sangue ao 
Hemorio, 22 servidores manifestaram 
o desejo de colaborar, sendo 18 os 
efetivos doadores. O Centro Médico 
de Urgência organizou as idas dos 
voluntários ao Hemorio, a partir 
da sede do Tribunal, na maioria 
das vezes com carro do TCMRJ, 
durante cinco dias distribuídos em 
três semanas.

A campanha, que teve a palestra 
de sensibilização dada por uma 
representante do Hemorio dia 29 de 
abril, no auditório Luiz Alberto Bahia, 
foi realizada pelo Centro Médico do 
TCMRJ, que visitou todos os setores, 
com cartazes e folders, e inscreveu os 
servidores interessados.

 O Centro Médico continua à 
disposição para prestar informações 
e incentivar a doação voluntária de 
sangue, a qualquer momento que os 
servidores desejem.

 No Rio de Janeiro o Hemorio 
é o hemocentro coordenador do 
Estado, já que, de acordo com a 
política nacional do sangue, todo 
estado no Brasil tem um hemocentro 
coordenador, responsável pela 
captação de doadores voluntários, 
coleta, processamento, distribuição 
do sangue e coordenação da rede de 
hemoterapia. Na área de assistência 
hematológica pelo Hemorio, destaca-
se o atendimento exclusivo para 
tratamento de pacientes com doenças 
primárias do sangue tais como a 
hemofilia, as anemias hereditárias, 
leucemia, entre outras.

Até aonde 
você vai 
para salvar 
uma vida? 
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Cearense do Município de 
Cedro,  o  presidente  do 
Tribunal de Contas da União, 
Ministro Ubiratan Aguiar, 

recebeu, no dia 16 de agosto, o título 
de Cidadão Honorário do Município do 
Rio de Janeiro, honraria concedida pela 
Câmara Municipal carioca àqueles que se 
destacam por serviços prestados à Nação, 
em especial, ao Rio de Janeiro.

A solenidade, realizada no Plenário 
Teotônio Villela, do Palácio Pedro Ernesto, 
foi dirigida pelo presidente da Casa e 
idealizador da homenagem, Vereador 
Jorge Felippe, que, em discurso de 
abertura, enalteceu toda a trajetória do 
Ministro. “Hoje, nosso homenageado 

Presidente do TCU recebe 
título de “Cidadão Carioca”

recebe  uma  nova 
certidão de nascimento, 
o  que  cer tamente 
enche a nós cariocas 
de orgulho”.

U b i r a t a n 
Aguiar agradeceu a 
condecoração dizendo-
se emocionado e muito 
feliz. “Esta é a cidade dos 
movimentos libertários, 
em que estudantes e 
intelectuais, operários, 
políticos, artistas e 

Ubiratan Aguiar, entre o prefeito Eduardo Paes e o Vereador 
Jorge Felippe e Thiers Montebello, ao receber a condecoração

Ministro Marcio Fortes, Benjamin Zymler, Eduardo Paes, Ubiratan Aguiar e Thiers Montebello

Portos, Revolta da Vacina, Estado Novo, 
Redemocratização do País, os grandes 
acontecimentos nacionais assinaram as 
escrituras no chão do Rio de Janeiro”, 
lembrou.

Fizeram parte da mesa que conduziu a 
solenidade o Ministro das Cidades, Márcio 
Fortes, representando o Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva; o vice-presidente do 
TCU, Benjamin Zymler; o vice-presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, deputado estadual Goni Arruda; 
o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes; o presidente do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, Thiers Montebello; o presidente 
da Transpetro, Sérgio Machado; e o 
representante da Câmara Municipal de 
Fortaleza, Vereador Machadinho Neto.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu do governador 
Jaques Wagner, em 22 de julho, no Palácio Rio Branco, em Salvador, 
a Grã Cruz da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia. O presidente 
Lula foi o primeiro a receber a condecoração, criada em homenagem 

aos que contribuíram para a consolidação da Independência do Brasil no Estado.
Lula se emocionou com a comemoração e agradeceu o carinho do povo baiano, 

dizendo da “honra inestimável para qualquer brasileiro”.
Jaques Wagner falou da escolha do presidente como primeiro condecorado com a 

medalha, comparando-o aos grandes heróis da independência brasileira na Bahia. 
A solenidade foi prestigiada por cerca de 150 pessoas, contou com a presença 

de lideranças da administração federal, estadual e municipal, e marcou o fim das 
celebrações e dos atos cívicos do 2 de julho, data comemorativa da Independência 
na Bahia.

O conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, esteve presente. 

Governo da Bahia homenageia presidente Lula

Governador Jaques Wagner, conselheiro 
Francisco Netto e o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva

empresários se aliam aos educadores 
na inquietação alegre e corajosa de 
enfrentar os que tentam solapar garantias 
e direitos individuais, derruindo o Estado 
Democrático de Direito. Abertura dos 
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O Tribunal de Contas da União 
(TCU) lançou, no dia 24 de 
agosto, o Cadastro Integrado 
de Condenações por Ilícitos 

Administrativos (Cadicon). O cadastro 
permite a consulta de responsáveis 
com contas julgadas irregulares pelos 
tribunais de contas. Os tribunais de 
contas estaduais e municipais cooperam 
com o TCU enviando informações das 
respectivas gestões.

A implantação do sistema é uma 
das ações da Rede de Controle que 
atua em todo o País desde 2009, e tem 
como propósito intensificar, de forma 
coordenada, o combate à corrupção e 
ao mau uso de recursos públicos. O 
TCU será o responsável por reunir as 
informações publicadas nos portais dos 
tribunais de contas e dar manutenção 
ao sistema. A consulta ao Cadicon é 
simples e pode ser feita pelo portal da 
Rede de Controle da Gestão Pública 
(www.rededecontrole.gov.br). 

O Cadicon começa a operar para 
consulta sobre responsáveis por contas 
irregulares, com acesso unificado às 
informações encaminhadas à Justiça 
Eleitoral. Quinze órgãos já estão 
participando do novo cadastro. Os 
tribunais de contas que ainda não 
forneceram a lista estão finalizando a 

compilação. Futuramente, o sistema 
deverá permitir a pesquisa de dados 
sobre condenados por improbidade 
administrativa e empresas inabilitadas 
para contratar com a administração 
pública.

Par t ic iparam da  cer imônia 
de  lançamento o  ministro  da 
Controladoria-Geral da União, Jorge 
Hage, o presidente do Instituto Rui 
Barbosa (IRB) e do TCE/TO, Severiano 
Costandrade, o subprocurador-geral 
da República, Eugênio Aragão, o 
secretário-executivo do Ministério 
da Previdência Social, João Ernesto 

Foto: Diogo Xavier 

Ubiratan Aguiar, Severiano Costandrade, Eugênio Aragão, João Ernesto Aragonés 
Vianna, ministro Jorge Hage, Fernando Luiz Albuquerque Faria, da Advocacia Geral da 
União, Salomão Ribas e Thiers Montebello

Aragonés Vianna, e o vice-presidente 
da Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas dos Municípios (Abracom) 
e  presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello. O evento contou com a 
presença de ministros, procuradores, 
dirigentes e servidores do TCU. 

Segundo  Ubi ra tan  Aguia r, 
presidente do TCU, essa ferramenta 
vai auxiliar os órgãos de controle 
no combate à corrupção. “Somente 
podemos atingir esse objetivo com o 
apoio social. Precisamos da população. 
O Cadicon significa transparência e 
cidadania”, ressaltou.

O presidente do TCMRJ, 
Thiers  Montebello, vice–
presidente da Atricon, 
es teve  em Bras í l i a ,  

no dia  30 de junho,  para participar 
da 3ª  Reunião da Diretoria da 
Atricon,  realizada no auditório do 
TC/DF, no Palácio Costa e Silva, 
Praça Buriti.

Dentre os assuntos discutidos, 
destacaram-se a preparação do II 
Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas do Brasil, a reforma do 
Estatuto da entidade e o Código de 

Ética dos Tribunais de Contas.
A proposta de reavaliação do 

Código de Ética partiu do conselheiro 
Antonio Joaquim, do TCE/MT, vice-
presidente da Atricon.

Outro assunto também abordado 
foi o cumprimento do dispositivo 
constitucional de implantação 
efetiva do Ministério Público de 
Contas em todos os TCs, bem como o  
preenchimento das vagas de auditor 
substituto de conselheiro. De acordo 
com Antonio Joaquim, os Tribunais 
de Contas devem adotar medidas 

imediatas a fim de se adequar 
às diretrizes legais previstas na 
Constituição Federal.

Estiveram presentes à Reunião 
os conselheiros Wanderley Ge-
raldo de Ávila, do TCE/MG, Getúlio 
Alves da Nóbrega, do TCE/RN, 
Manoel Castro, do TCE/BA, Otávio 
Lessa, do TCE/AL,Auditor Jailson 
Campelo, do TCE/PI, Reinaldo 
Fernandes Neves Filho, do TCE/
RR, Salomão Ribas,  do TCE/ 
SC, e Anilcéia Luzia Machado, 
presidente do TCDF.

Atricon se reúne em Brasília
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O
corrido no dia 27 de agosto 
no Hotel Windsor, na Barra 
da Tijuca, o “1º Encontro 
Institucional: Em Busca 
da Unidade”, realizado 

por integrantes do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro e do Ministério 
Público da União, visou congregar todos 
os ramos do Ministério Público Brasileiro 
no Estado do Rio de Janeiro, buscando a 
unidade entre seus integrantes. Durante 
todo o dia, promotores e procuradores 
de Justiça e procuradores da República 
debateram medidas de integração entre os 
vários ramos da instituição, buscando o 
consenso em temas que geram conflitos e 
divergências no exercício das atribuições 
constitucionais, como a atuação no 
âmbito das eleições. 

A mesa de abertura do Encontro 
foi composta pelo procurador-geral da 
República e presidente do Conselho 
Nacional do Ministério Público, Roberto 
Monteiro Gurgel Santos; pelo procurador-
geral de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, Cláudio Lopes; pelo Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral; pelo Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido, 
e pelo deputado estadual Jorge Picciani, 
entre outros.

O presidente do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, conselheiro 
Thiers Montebello, também participou 
do “1º Encontro”.               

Na abertura, o procurador-geral 
da República e presidente do CNMP, 

Roberto Monteiro Gurgel Santos, louvou 
a iniciativa da procuradoria-geral de 
Justiça do Rio de Janeiro em promover 
o encontro. “O evento representa um 
marco na história do Ministério Público, 
pois concretiza a ideia em relação à qual 
devemos insistir sempre na aproximação 
e na união entre os diversos ramos dos 
MPs estaduais e o Ministério Público da 
União”, ressaltou.

Gurgel revelou que uma das 
principais metas do CNMP é fazer com 
que divergências pontuais possam dar 
espaço à união diante dos múltiplos e 
complexos desafios que se apresentam 
na atualidade. Para Gurgel, no entanto, 
o debate deve se estender para além 
do Encontro. “É fundamental que não 
paremos neste debate. Devemos buscar 
o emprego racional de nossa inteligência 
e o objetivo comum deve se sobrepor 
às diferenças. Esta união de esforços e 
inteligência deve se processar em todas 
as instâncias do nosso agir”, ressaltou.

Logo após, o procurador-geral de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio 
Lopes, apresentou aos participantes um 
panorama geral do evento, que girou em 
torno de dois grandes painéis e grupos 
de trabalho setoriais simultâneos com 
temas criminais, de Tutela Coletiva, 
institucionais e eleitorais. 

Cláudio Lopes ressaltou que o 
encontro foi proposto para provocar a 
reflexão entre os membros do MP sobre 
sua própria atuação social, bem como 
traçar estratégias de interlocução interna 

entre os vários ramos da Instituição. “Esta 
é uma oportunidade inédita e pioneira 
para refletirmos sobre nossa principal 
missão, que é bem servir à sociedade 
brasileira. Para tanto é imprescindível a 
construção de uma unidade institucional 
baseada no diálogo, na harmonia e no 
consenso para atender às demandas 
contemporâneas da sociedade e 
exercer plenamente nossas funções 
constitucionais”, afirmou. 

O Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, destacou a 
importância do Encontro e elogiou a 
iniciativa do MPRJ. “O dinheiro público 
está sendo aplicado com “tamanha 
eficiência e excelente gestão”, afirmou 
Cabral, que, quando deputado, defendeu 
e participou da constituição da Lei 
Orgânica do Ministério Público do Rio 
de Janeiro.

Ministério Público realiza Encontro
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Mesa de abertura do evento

Thiers Montebello  com  Marcelo 
Martins Evaristo da Silva, procurador do 
Ministério Público Especial do TCE/RJ
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O Superior Tribunal de Justiça 
empossou, dia 10 de agosto, 
os dois novos ministros 
que vão ocupar as vagas 

abertas com as aposentadorias dos 
ministros Denise Arruda e Fernando 
Gonçalves. São eles Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino e Maria Isabel 
Diniz Gallotti.

Os  novos  minis t ros  foram 
nomeados pelo  presidente  da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
em 27 de julho, depois de terem 
passado por aprovação no Senado 
Federal, onde foram sabatinados. 

O desembargador Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino vai ocupar a vaga 
deixada com a aposentadoria da 
ministra Denise Arruda, enquanto 
a juíza federal Gallotti Rodrigues 
ficará na vaga do ministro Fernando 
Gonçalves.

Gaúcho de Porto Alegre, Paulo 
de Tarso Sanseverino formou-se na 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul e fez mestrado e 
doutorado na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

STJ empossa ministros

D e s e m b a r g a d o r a  f e d e r a l 
desde 2001, Maria Isabel Galloti 
Rodrigues graduou-se em Direito 
pela Universidade de Brasília, em 
1985, onde também concluiu o 
mestrado. Atuou como advogada e 
foi integrante do Ministério Público 
antes de ingressar na magistratura. 
 Compareceram à cerimônia o 
vice-presidente da República, José 
de Alencar, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Cezar Peluzo, 
o procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel, os presidentes do 
TSE,  ministro Ricardo Lewandowski, 
do TST,  Milton de Moura França e do 

STM, Carlos Alberto Marques Soares,  
assim como outros ministros dessas 
Cortes. Também compareceram o 
presidente do Tribunal de Contas 
da União,  Ubiratan Aguiar,  o 
presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello, e o presidente da 
Associação dos Magistrados do Brasil, 
Mozart Valadares Pires, entre outros. 
 Os novos ministros vão integrar 
as Turmas que compõem a Segunda 
Seção, responsável por julgar as 
demandas de direito privado. 

Ministros no ato da posse

Fotos: Luiz Antonio SCO/STJ

TCMRJ aprova Contas de 2009

Por unanimidade  e  sem 
ressalvas, o TCMRJ aprovou, 
em Sessão realizada no dia 
12 de julho, os gastos do 

primeiro ano da administração do 
prefeito Eduardo Paes. Foram feitas, 
entretanto, diversas recomendações.

Entre as constatações feitas 
pelo TCMRJ estão a necessidade da 
gestão municipal ter que recorrer à 
dupla regência para suprir a falta de 
professores, e o valor que a Prefeitura 
tem em dívidas tributárias que estão 
sendo cobradas na Justiça, mas que 
dificilmente chegarão aos cofres 
municipais por se tratarem de dívidas 
de órgãos públicos, que tem imunidade 
tributária, ou de imóveis da Barra, não 
identificáveis nos cadastros do órgão.

Sala das Sessões durante a apresentação do Parecer Prévio pelo conselheiro Ivan Moreira

Este ano o relator, definido por 
sorteio, foi o conselheiro Ivan Moreira. 
As contas de gestão são encaminhadas 
pelo prefeito ao TCMRJ, que analisa as 
ações relacionadas ao planejamento, 
cumprimento dos índices obrigatórios, 

execução dos programas de governo e 
políticas públicas.

O TCMRJ emite Parecer Prévio 
pela aprovação ou reprovação, e 
envia à Câmara para julgamento 
definitivo.
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Representantes da quase 
totalidade dos Tribunais de 
Contas do Brasil reuniram-se 
nos dias 15 e 16 de setembro, 

em Brasília, para trocar experiências e 
conhecimentos sobre os mecanismos 
de controle externo do Poder Público 
do País. O evento, cujo tema foi 
“Ética, Transparência e Integração”, 
foi promovido pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) e pelo Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, com o apoio do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), da Abracom, 
do Promoex, e da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, e integrou 
a programação alusiva ao aniversário do 
TC/DF e ao cinquentenário de Brasília.

Participaram do Encontro ministros, 
conselheiros, procuradores, auditores e 
servidores do corpo técnico.

A necessidade de aperfeiçoamento 
das ações voltadas ao controle externo, 
para a integração e fortalecimento dos 
tribunais de contas brasileiros, e a 
proposta de criação de Código de Ética 
que pretende uniformizar os padrões 
de conduta a serem adotados pelos 
membros e servidores dos TCs foram 
alguns dos assuntos discutidos.

O presidente de Atricon, conselheiro 
Salomão Ribas, disse, na abertura do 
evento, que o tema, embora não sendo 
novo, não perde a atualidade. Por 
este motivo “vamos tratar disso, para 
estabelecermos um conjunto de valores 
éticos que nortearão a atuação dos TCs”. 
Salomão Ribas destacou a importância 
de trilhar caminhos comuns com 
vistas ao fortalecimento dos tribunais 
de contas.

O ministro Ubiratan Aguiar, 
presidente do TCU, palestrante do 
primeiro dia, lembrou que não basta 
apenas usar a ética, a transparência e a 

II Encontro dos Tribunais de Contas 
do Brasil discute aperfeiçoamento 
dos mecanismos de controle

cidadania, mas exercitá-la. E citou Pierre 
Bourdieu, ao mencionar que “Ética é a 
estética de dentro”. 

Sobre a modernização dos TCs, 
que vem sendo colocada em prática, 
o ministro afirmou que o principal 
benefício do processo eletrônico é a 
agilidade. “Com o tribunal virtual quem 
ganha é a sociedade”. 

Finalizando seu pronunciamento, 
Ubiratan Aguiar propôs uma reflexão: 
“as Cortes de Contas devem passar a ser 
a escola da cidadania”.

Na manhã do segundo dia do evento, 
foi discutida a atualização do código de 

ética dos TCs. O conselheiro Antonio 
Joaquim, do TCE/MT, foi o coordenador 
dos debates.

Na sequência, foi discutida a 
reforma do estatuto da Atricon e houve 
a conferência do vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro 
Carlos Ayres Britto.

Na parte da tarde, os trabalhos 
recomeçaram com a reunião de 
preparação do XXVI Congresso dos 
Tribunais de Contas e, logo depois, a 
reunião do colégio de presidentes. O 
evento encerrou com avaliação positiva 
por parte dos participantes.

Ministro Valmir Campelo, Thiers Montebello, ministro Ubiratan Aguiar, conselheiro José 
de Moraes, do TCMRJ e conselheira Anilcéia Machado, do TC/DF

Thiers Montebello, Carlos Ayres Britto, Salomão Ribas, Anilcéia Machado,conselheiro 
Julio Pinheiro, presidente do TCE/AM e Severiano Costandrade, presidente do TCE/TO
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Visitas ao TCMRJ

Junho.2010

Dia 17 – Sérgio Aranha, chefe de Gabinete da Presidência, Thiers Montebello, vereador Paulo 
Messina, o assessor Marcos R. Martins e Rodolfo Pardo, assessor de Informática do TCMRJ  

Julho.2010

Dia 22 - Jornalista Ronaldo Gomlevsky

Dia 1 -  Almoço com a direção da Escola Superior de Guerra. Na foto, brigadeiro Eduardo Zotti, José Renato 
Torres Nascimento, assessor de Segurança Institucional do TCMRJ, Sérgio Aranha, chefe de Gabinete da Presidência, 
contra-almirante Carlos Augusto de Moura Resende, conselheiro José de Moraes, tenente-brigadeiro-do-ar 
Carlos Alberto Pires Rolla, desembargador Antonio Carlos E. Torres, Thiers Montebello, general Celso José 
Tiago, conselheiro Nestor Rocha e  desembargador Luiz Felipe Francisco
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Dia 1  - Américo da Costa  Borges, assessor financeiro da Riotur, conselheiro Nestor Rocha, Thiers 
Montebello, o presidente da Riotur, Antonio Pedro F. de Mello,  e o assessor da Presidência do 
TCMRJ, Sergio Tadeu Sampaio Lopes

Dia 5 -  Sérgio Tadeu Sampaio Lopes e Thiers Montebello com o vereador João Ricardo e o  
assessor financeiro da Riotur, Américo da Costa Borges

Dia 6  -  Thiers Montebello, Luiz Edmundo H.B.Costa Leite, Secretário de Ciência e Tecnologia, e 
Julio Lagun, Sub-Secretário
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Agosto.2010

Dia 5  -  
Conselheiro 
José Moraes, 
senador Renan 
Calheiros e Thiers 
Montebello

Dia 19 - Coronéis 
Dovanil e 
Luciano, com 
Thiers Montebello 
e o assessor 
de Segurança 
Institucional do 
TCMRJ, José Renato 
Torres Nascimento 

Dia 19 – Advogado 
Mauro Roberto 
Gomes de Mattos, 
procurador 
Flávio Willeman, 
desembargador 
Paulo Rangel, 
advogado Ricardo 
Binato, Thiers 
Montebello e 
advogado Sérgio 
Coelho.



149 Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010

Dia 20 - Rodrigo Lins 
e Silva Candido de 
Oliveira, advogado

Setembro.2010

Dia 20 - Felipe Mendes, desembargador Gilberto Dutra Moreira, José Mattos, Reinaldo 
Paes Barreto, Nestor Rocha, Antonio Marinho e Pinto, presidente da Ordem dos Advogados 
Portugueses, Paulo Elísio de Souza,Thiers Montebello, jornalista Anna Maria Ramalho, embaixador 
Antonio Almeida Lima, Luiz Carlos Bezerra de Menezes e desembargador Galdino Siqueira
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Submetem-se  à  apreciação 
deste Tribunal de Contas, após o 
retorno da diligência determinada 
na 56ª Sessão Ordinária, ocorrida 
em 19 de agosto de 2009, o Contrato  
nº 27/2007, celebrado em 29.07.2007, 
e os seus 1º Termo Aditivo nº 32/2007 
e 2º Termo Aditivo nº 45/2007 entre 
a RIOZOO e Quadran Rio Projetos e 
Comunicações Ltda., para contratação 
de serviços de mão de obra, no valor de  
R$ 974.939,40 (novecentos e setenta e 
quatro mil, novecentos e trinta e nove 
reais e quarenta centavos) e prazo de 
180 (cento e oitenta) dias.

 Na ocasião, foi solicitado à 
RIOZOO que a Sra. Anita Carolina 
Levy Ibarra, então presidente da 
Fundação RIOZOO, assim como a Sra. 
Vera Lopes da Silva Ferreira Oliveira, 
então Diretora de Administração 
e Finanças da referida Fundação, 
usando dos princípios constitucionais 
do respeito ao contraditório e da 
ampla defesa, fossem notificadas a 
respeito de promoverem despesas sem 
prévio empenho.

Foi aduzido, ainda, que a prática 

em questão está distante das previsões 
legais, contrariando o artigo 60, da Lei 
nº 4.320/64, e o artigo 37, IV, da Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), existindo a 
possibilidade de aplicação de sanção 
pecuniária, com respaldo na Lei 
Municipal nº 3.714/2003.

A 6ª IGE, às fls. 105/106, após 
análise dos esclarecimentos e 
documentos constantes de fls. 72/103, 
assim se pronunciou:

Em resumo, os esclarecimentos •	
trazidos à colação pela Fundação 
RIOZOO dão conta de que, já no 
início do exercício de 2007, o 
montante de recursos orçamentários 
para fazer face à realização da 
despesa com a tratação de animais 
mostrava-se insuficiente.
Por esta razão, foi solicitada, junto •	
à Secretaria Municipal de Fazenda, 
autorização para suplementação 
de recursos, a qual se materializou 
somente em 18.09.2007, com a 
edição do Decreto nº 28.419, haja 
vista a longa discussão que envolveu 
o referido pleito.
A Jurisdicionada alegou que, por se •	
tratar de serviços imprescindíveis às 
atividades do órgão, não poderiam 
sofrer solução de continuidade.
Com isso, a Fundação RIOZOO •	
pretendeu justificar a realização de 
despesa sem prévio empenho.

No decorrer do exercício de 2007, a •	
situação foi regularizada, conforme 
demonstra o Relatório FINCON.

Em face do exposto, e em linha 
de concordância com a instrução 
constante de fls. 105/105v, a 6ª 
Inspetoria submeteu a matéria à 
consideração superior.

O Sr. Diretor da Secretaria de 
Controle Externo e o Sr. Secretário-
Geral acordam com a instrução 
efetuada, submetendo os autos à 
consideração superior.

A douta Procuradoria Especial, 
em laborioso e competente parecer 
exarado, do qual destaco:

“... Com o objetivo de cumprir 
a diligência, a Fundação RIOZOO 
acostou ao processo os elementos de 
fls 72 que, ao revés de respaldar a 
conduta adotada, apenas confirma a 
sua ilegalidade.

... Com efeito colhe-se a informação 
que, antes mesmo da celebração do 
contrato ora questionado, os dirigentes 
da Fundação já tinham plena ciência da 
insuficiência dos recursos financeiros 
disponíveis para arcar com o objeto 
da contratação, e mesmo assim o 
fizeram, tendo em vista o caráter 
essencial e indispensável daqueles 
gastos, que se destinariam ao trato 
do plantel de animais do jardim 
zoológico, como restou destacado pela 
6ª IGE às fls. 105/106.

... Ainda do criterioso exame 
feito pelo Corpo Instrutivo desta 
Casa verifica-se a informação que a 
Sra. Anita Carolina Levy Ibarra que, 
à época dos fatos examinados era 
Presidente da Fundação RIOZOO, não 
mais faz parte do quadro funcional da 
Jurisdicionada.

... Assim, e para que não reste 
qualquer eiva de ilegalidade a macular 
a decisão de imposição de multa 
já sugerida às fls. 65/66 por esta 
Procuradoria, e que ora se reitera, 
requeiro a manutenção do feito 

CONTRATO

Com base na análise criteriosa do Corpo Instrutivo, da Secretaria-Geral e da  
Procuradoria Especial, os votos dos Conselheiros expressam a decisão mais justa  

e legítima para os assuntos da municipalidade. 

Serviços de mão de obra
RIOZOO

Conselheiro-Relator: Antonio Carlos Flores 
de Moraes
Processo nº 40/003.956/2007 
Sessão Plenária de 05.07.2010

O agente público é responsável 
pelos seus atos durante o espaço 
de tempo em que exerceu cargo ou 
função no serviço público.
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em diligência, para que as então 
dirigentes da fundação – Sra. Anita 
Carolina Levy Ibarra e Vera Lopes 
Oliveira da Silva Ferreira – sejam 
pessoalmente notificadas para, 
querendo, oferecer defesa neste 
procedimento administrativo”.

É o Relatório.   
                     

No presente caso, 
o Corpo Instrutivo 

submete os autos à consideração 
superior. A douta Procuradoria 
Especial, em parecer minudente, 
da lavra do ilustre Procurador,  
Dr. Antonio Augusto Teixeira Neto, 
se manifesta pela manutenção da 
diligência.

A então gestora, Sra. Anita 

Carolina Levy Ibarra, ex-presidente 
da Jurisdicionada em questão, deixou 
de ser notificada para o devido 
pronunciamento, em respeito ao 
princípio constitucional do amplo 
direito de defesa e do exercício do 
contraditório, conforme determinado 
anteriormente, devido ao fato alegado 
pela Diretoria de Administração e 
Finanças, “de que a então Presidente 
da instituição não faz mais parte 
do quadro funcional da Fundação 
RIOZOO”.

É necessário deixar claro que tal 
fato não exime nenhum agente público 
da responsabilidade pelos seus atos, 
durante o espaço de tempo em que 
exerceu cargo ou função no serviço 
público.

Necessito, para uma decisão com 
maior clarividência, que a decisão 
anterior seja cumprida integralmente.

Face ao contexto, voto pela 
audiência nos autos da Sra. Anita 
Carolina Levy Ibarra, ex-presidente da 
Fundação RIOZOO, para o exercício da 
ampla defesa e uso do contraditório, 
diante do ato de promover despesa 
sem o prévio empenho.Tal prática 
está distante das previsões legais, 
contrariando o artigo 60, da Lei  
nº 4.320/64, e o artigo 37, IV, da Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Alerto sob a possibilidade de 
aplicação de sanção pecuniária, 
com respaldo na Lei Municipal  
nº 3.714/2003.

VOTO

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

A requerente, CEMUSA RIO 
S/A., interpõe, com base no art. 
107 do Regimento Interno do TCM-
RJ, Pedido de Reconsideração em 
face da decisão proferida por esta 
Corte em 15.04.2009, nos autos do 
processo 40/005.019/2006, consoante 
os termos do Voto do eminente 
Relator, Conselheiro Nestor Guimarães 

Conselheiro -Relator:  Fernando Bueno 
Guimarães
Processo nº40/001.698/2009
Sessão Plenária de 26.04.2010

A decisão do Plenário que 
determina a sustação de um ato 
da Administração só pode ser 
uma decisão terminativa, não 
se confundindo com aquela que, 
preliminarmente, baixa os autos em 
diligência.

Martins da Rocha.
Nos referidos autos foi apreciado 

relatório de inspeção realizada pela 
1ª IGE, com vistas à verificação do 
regular cumprimento dos Termos de 
Concessão de Serviço Público nºs 578, 
579 e 580, celebrados pela Secretaria 
Municipal de Fazenda em 13.12.99.

A requerente, na condição de 
concessionária dos serviços objeto do 
Termo nº 579/99-F/SPA, é responsável 
pela concepção, desenvolvimento, 
fabricação, fornecimento, instalação, 
manutenção e  conservação de 
mobiliário urbano de uso e de utilidade 
pública (basicamente a instalação/
conservação de sanitários públicos 
no Município do Rio de Janeiro, 

conforme cronograma especificado 
no mencionado Termo).

Releva, da apreciação que foi 
procedida naqueles autos, e para 
os efeitos da análise do recurso em 
questão, que o Corpo Instrutivo 
suscitou possível descumprimento da 
Cláusula 9ª do Termo de Concessão, 
que vedava a cessão, transferência ou 
subcontratação dos serviços, no todo 
ou em parte, sem prévia autorização 
do Município, sob pena de imediata 
caducidade.

A requerente teria descumprido 
essa cláusula ao contratar com 
outra empresa, integrante do seu 
grupo econômico, CEMUSA DO 
BRASIL LTDA., a comercialização da 
totalidade dos espaços publicitários 
existentes nos mobiliários urbanos 
instalados pela concessionária 
(CEMUSA RIO S/A).

Esclareça-se que o Termo de 
Concessão, na sua Cláusula Quarta, 
previa como contrapartida dos serviços 
prestados pela concessionária, o 
direito de exploração de publicidade 
ao ar livre nos painéis publicitários 
existentes nos sanitários públicos 
instalados.

Assim, o debate identificado nos 
autos do processo principal consiste 
em saber se a comercialização 

CEMUSA RIO S/A –SMF
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s d a  p u b l i c i d a d e  c a r a c t e r i z o u 
subcontratação, ferindo, desta forma, 
a orientação expressa do Termo de 
Concessão e da própria Lei 8.666/93 
(art. 78, VI), ou se a contratação 
entre as empresas, para a exploração 
de publicidade nos mobiliários 
instalados pela concessionária, 
tratou de outro objeto, distinto e 
inconfundível com o objeto do Termo 
de Concessão.

A ora requerente, provocada pela 
Superintendência de Patrimônio 
Imobiliário, chegou a dissertar sobre 
a questão, em manifestação que 
foi trazida aos autos do processo 
principal pela SMF, em atendimento 
à diligência baixada por esta Corte 
na instrução do processo. Para 
melhor compreensão da matéria, 
vale a transcrição das alegações da 
ora requerente, perante a Secretaria 
Municipal de Fazenda:

“....................................................
................................
De fato, há que se registrar que 
o objeto dos termos de concessão 
(Cláusula Primeira) é ‘a concessão 
de  se r v i ço  púb l i co  para  a 
concepção, desenvolvimento, 
fabr icação ,  fornec imento , 
ins ta lação ,  manutenção  e 
conservação de mobiliário urbano 
de uso e de utilidade pública.’ 
Ora, todas estas atividades sempre 
foram – e continuam sendo – 
realizadas integralmente pela 
Cemusa Rio, que detém corpo 
técnico especializado nas tarefas 
acima.
O ponto central da discussão é, 
portanto, se a venda integral dos 
espaços publicitários para uma 
só empresa estaria vedada pelo 
Contrato, por ser uma hipótese 
de subcontratação. A resposta é 
evidentemente negativa. Assim 
como os espaços vêm sendo 
vendidos integralmente para a 
Cemusa Brasil, poderiam, caso 
houvesse interessado, ser vendidos 
para qualquer outra empresa. Mas 
a posição contratual da Cemusa 
Rio perante a municipalidade 
mantém-se inalterada, sendo 

a alienação dos espaços mero 
exercício das suas prerrogativas 
contratuais.
Como se sabe, o objeto do Contrato 
celebrado entre a Cemusa Rio e a 
Cemusa Brasil é a aquisição, pela 
última, da disponibilidade dos 
espaços publicitários instalados 
n o s  m o b i l i á r i o s  u r b a n o s 
implantados pela concessionária. 
Ou  seja, no  exercício  do seu 
direito contratual de exploração é 
que a Cemusa Rio comercializou 
os espaços publicitários de que 
é titular.
Aqui, não foi realizada uma 
contratação de terceiro para 
a prestação de serviço ligado 
ao objeto da concessão, mas o 
próprio exercício dos direitos 
a ela inerentes. Em casos tais, 
não são verificados os requisitos 
da subcontratação ou cessão 
contratual identificados pela 
doutrina: 
“Promove a  cessão a  to ta l 
transferência na sua unidade 
orgânica dos direitos e obrigações 
da parte cedente. Na cessão 
de contrato, pessoa alheia a 
sua formação entre na relação 
contratual para substituir uma 
das partes primitivas.”
(GOMES, Orlando, Contratos. 26ª 
edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2007).
De fato, se comparados (i) o objeto 
e os direitos e obrigações dos quais 
a Cemusa Rio é titular através 
dos Termos (ii) e os direitos e 
obrigações previstos no Contrato 
celebrado com a Cemusa Brasil, a 
conclusão é que se está diante de 
relações contratuais inteiramente 
distintas.
Ainda, a demonstrar que inexiste 
subcontratação no presente caso, 
deve ser apontado que, nesta 
hipótese, o fluxo de recursos é 
completamente distinto do que 
ocorre no contrato em debate. Na 
hipótese de subcontratação existe 
o pagamento pela prestação dos 
serviços para aquele que está 
substituindo o titular do direito. 

Ou seja, paga-se a alguém para 
fazer o trabalho no seu lugar. 
No Contrato em questão o que 
ocorre é o inverso: é a Cemusa do 
Brasil que paga para a Cemusa 
Rio pela aquisição da totalidade 
dos espaços de publicidade;não 
a suposta “subcontratada” que 
recebe por algum serviço.
......................................................
............................................”
Esta manifestação veio aos autos 

no bojo das diversas informações 
apresentadas pela SMF, em respostas 
às diligências determinadas por 
esta Corte nas Sessões Plenárias de 
12.09.2007, 21.05.2008 e 12.11.2008, 
sempre nos termos de Votos do I. 
Conselheiro-Relator Nestor Guimarães 
Martins da Rocha.

Sucede que o I. Relator, não 
satisfeito com os elementos fornecidos, 
determinou nova diligência, em 
Sessão de 15.04.2009, conforme 
Voto assim prolatado, acolhido por 
unanimidade em Plenário:

“Assim sendo, respeitando o 
Princípio do devido processo 
legal, assim como os princípios do 
contraditório e da ampla defesa 
(C.F., art. 5º, incisos LIV e LV), Voto 
pela diligência a fim de que:

 A Secretaria Municipal de 1. 
Fazenda, no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias, adote as 
providências legais cabíveis com 
vistas à sustação da execução 
dos Termos de Concessão de 
serviço Público nºs 579/99 e 
580/99, bem como seja notificado 
o representante legal da Empresa 
CEMUSA Rio S/A para que, 
querendo, exerça o direito do 
contraditório e ampla defesa. 
D e t e r m i n a n d o ,  a i n d a ,  a 
jurisdicionada esclarecimentos 
detalhados acerca do abordado 
no item-6 de fl. 165v dos autos.
A Secretaria Municipal de Obras, 2. 
no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, apresente defesa 
em relação aos questionamentos 
levantados no presente processo 
(fls. 164/166). O atendimento às 
diligências do Tribunal é uma 
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VOTO

das exigências legais, passíveis 
de aplicação de multa no caso 
do não atendimento, nos termos 
da Lei nº 3.714/2003.”

Em face desta decisão é que 
a  requerente ,  a través  de seus 
advogados constituídos nos autos, 
interpõe o Pedido de Reconsideração, 
sustentando, exclusivamente, a 
n u l i d a d e  d a  c i t a d a  d e c i s ã o , 
p o r  v i o l a ç ã o  d o s  p r i n c í p i o s 
constitucionais do contraditório e 
da ampla defesa, haja vista que não 
foi intimada no curso do processo, 
previamente à decisão, para se 
manifestar nos autos, acompanhar 
diligências, requerer e apresentar 
provas, sustentar oralmente suas 
razões, com base, inclusive, em 
preceitos do Regimento Interno desta 
Corte de Contas.

Posteriormente à apresentação 
do apelo, a requerente, à fl. 42, 
juntou aos autos parecer da lavra 
do ilustre constitucionalista Luiz 
Roberto Barroso, especialmente 
elaborado para o presente caso.

A Secretaria de Controle Externo 
e a Secretaria-Geral se manifestaram 
às fls. 91/93, e a douta Procuradoria 
Especial, à fl. 94, emitiu parecer 
opinando pelo provimento do Pedido 
de Reconsideração.

É o Relatório.

De plano, cumpre 
d e s t a c a r  q u e , 

relatando o Pedido de Reconsideração, 
a minha apreciação está restrita ao 
objeto do apelo, em que se sustenta 
a nulidade da decisão de 15.04.2009 
(Proc. 40/005.781/2004), não se 
estendendo às questões de mérito 
que foram e estão sendo analisadas 
no processo principal.

Antes, porém, cabe a apreciação 
preliminar sobre a adequação e o 
cabimento do apelo.

Sobre o Cabimento do Pedido de
Reconsideração.

Devo expressar que foi com 

dificuldade que cheguei a um 
entendimento sobre o cabimento ou 
não, na hipótese específica dos autos, 
do Pedido de Reconsideração.

Depois  de muito ponderar, 
concluí que o apelo foi interposto 
prematuramente.

Com efeito, a decisão atacada 
(fls.176/178 do processo principal), 
não obstante adiantar,  no seu 
relatório, o posicionamento de que 
é ilegal a subcontratação sem prévia 
anuência da contratante, não tem, 
s.m.j., natureza de decisão definitiva 
ou terminativa do feito, no passo em 
que foi proferida no sentido de nova 
diligência, com o propósito, portanto, 
de que novos elementos fossem 
trazidos aos autos.

Mesmo quando, no item 1. do 
Voto, a r. decisão indicou a sustação 
da execução dos Termos de Concessão 
de Serviço Público nºs 579/99 e 
580/99, ela, no mesmo item, apontou a 
necessidade de notificação da empresa 
concessionária, ora requerente, para 
que exercesse o seu direito de ampla 
defesa.

Desse modo, a leitura que faço da 
referida decisão, na qual acompanhei 
o Voto do i. Relator, conforme certidão 
de fl. 179 do processo principal, 
é a de que a garantia do direito 
ao contraditório e a ampla defesa, 
ofertando-se à concessionária a 
possibilidade de manifestação, seria 
condição inderrogável para o próprio 
processo de sustação da concessão.

Após atendida essa necessidade 
constitucional é que o processo de 
sustação seria, ou não, devidamente 
efetivado.

Tanto é assim que a ora requerente, 
notificada pela SMF, apresentou, 
à Superintendência de Patrimônio 
Imobiliário, a sua defesa, que foi 
juntada aos autos do processo 
principal (fls. 204/220).

Na defesa, argumentou-se, em 
síntese:

preliminarmente que a empresa •	
não teria tido a oportunidade 
de se manifestar nos autos do 
processo que tramitou nesta Corte 
de Contas;

no mérito que (i)  não houve •	
subcontratação, uma vez que a 
concessionária jamais transferiu 
para terceiros a responsabilidade 
pela concessão do objeto dos 
Termos de Concessão; (ii) e que, em 
qualquer hipótese, a contratação de 
empresa para a comercialização dos 
espaços de publicidade não trouxe 
qualquer prejuízo ao Município ou 
ao objeto da concessão, tendo, ao 
contrário, gerado benefícios.

Pugnou-se, assim, pela nulidade de 
qualquer determinação de sustação da 
concessão, requerendo a peticionante, 
de toda sorte, a realização de auditoria 
para demonstrar a inexistência de 
prejuízos ao Município em decorrência 
do contrato entre a requerente e a 
Cemusa do Brasil Ltda., e a produção 
de prova documental suplementar, 
notadamente a apresentação de 
relatórios contábeis.

Ao final, a ora requerente colocou-
se à disposição do Município, no caso 
de se perseverar no entendimento de 
que teria havido descumprimento do 
Contrato, para adotar as providências 
necessárias à adequação das práticas 
e da forma de execução dos Termos 
de Concessão, de modo a preservar 
a continuidade dos serviços que 
vêm sendo prestados há mais de dez 
anos.

A SMF, como se pode verificar às 
fls. 274/282 do processo principal, 
não se manifestou conclusivamente 
s o b r e  a s  r a z õ e s  d a  d e f e s a , 
limitando-se a remeter as informações 
para análise desta Corte.

Recebidos os autos, a 1ª IGE 
da Secretaria de Controle Externo, 
elaborou o relatório de fls. 288/295 
(processo principal), e, considerando 
a natureza técnica e jurídica da 
controvérsia instaurada com a 
apresentação da defesa, sugeriu 
que  a  questão  fosse  aval iada 
p r e l i m i n a r m e n t e  p e l a  d o u t a 
Procuradoria Especial.

Até o momento, os autos do 
processo pr incipal  não foram 
submetidos, com a defesa apresentada, 
à apreciação da d. Procuradoria 
Especial.
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s Essa cronologia de fatos reforça 
o posicionamento de que a decisão 
recorrida não é terminativa, e de que 
o processo de possível sustação da 
execução dos Termos de Concessão 
celebrados com a ora requerente 
dependerá da apreciação que se 
fizer dos argumentos de defesa 
apresentados, e dos requerimentos 
ali formulados, o que ainda não 
ocorreu, ao menos por parte deste 
Tribunal.

O próprio Voto de fls. 177/178 
ressalta a necessária observância 
do contraditório e da ampla defesa. 
Destarte, é pressuposto lógico dessa 
decisão, que apenas determinou nova 
diligência, que os fundamentos de 
defesa venham a ser enfrentados para 
que se conclua pela efetivação ou não 
do processo de sustação da concessão 
indicado à fl. 177.

Desse  modo,  não há  a inda 
decisão proferida por esta Corte, 
s.m.j., a desafiar o manejo do Pedido 
de Reconsideração, visto que os 
argumentos de defesa, como, aliás, 
apontados no relatório da Secretaria 
de Controle Externo, deverão ser 
ainda apreciados por esta Corte, que 
avaliará inclusive o cumprimento 
da diligência determinada, e com a 
análise técnica/jurídica preliminar da 
Procuradoria Especial.

O entendimento que ora manifesto 
parte, por óbvio, da premissa de que, 
se a decisão atacada não é terminativa, 
tendo somente determinado a 
diligência, não existe ainda sustação 
da execução dos Termos de Concessão. 
O apelo, assim, investe, a rigor, contra 
ato que ainda não foi decidido ou 
praticado por esta Corte.

É certo que o Regimento Interno 
do TCMRJ, no seu art. 106, admite 
a interposição dos recursos ali 
apontados, incluindo o Pedido de 
Reconsideração, em face das “decisões 
do Plenário”, sem especificar a 
natureza dessas decisões.

Ocorre que, ao meu entendimento, 
a decisão do Plenário que determina a 
sustação de um ato da Administração 
só pode ser uma decisão terminativa, 
não se confundindo com aquela que, 

preliminarmente, baixa os autos em 
diligência.

A d o t o  e s s a  i n t e r p r e t a ç ã o , 
considerando, inclusive, a previsão do 
art. 80 do Regimento Interno:

“Art. 80. O Tribunal de Contas, de 
ofício ou mediante provocação 
da Procuradoria Especial ou dos 
seus Órgãos Auxiliares, se julgar 
procedente a arguição de ilegalidade 
em relação à realização de qualquer 
despesa ou receita,  inclusive 
quanto à concessão de quaisquer 
benefícios fiscais, assinará prazo 
de 30 (trinta) dias para que a 
autoridade responsável adote as 
providências necessárias ao exato 
cumprimento da Lei e, se não 
atendido, determinará a sustação 
do ato impugnado, exceto quando 
se tratar de contrato, caso em que 
solicitará à Câmara Municipal, que 
decrete a medida.”
A decisão atacada adotou o 

procedimento que necessariamente 
antecede a qualquer ato de sustação, na 
forma do referido dispositivo, de baixar 
os autos em diligência, o que por si só 
evidencia, também, que não há ainda 
determinação de sustação.

Do contrário, não teria sentido a 
abertura de prazo para manifestação 
do requerente, como consta da r. 
decisão; como também não haveria 
razão para que a Procuradoria Especial 
emitisse parecer técnico/jurídico sobre 
a matéria, à vista da manifestação da 
requerente, como foi sugerido pela 
Secretaria de Controle Externo nos 
autos do processo principal.

Assim sendo, não é oportuno o 
apelo que sustenta a nulidade da 
decisão, a pretexto da irregularidade 
de um ato que não foi, ao menos ainda, 
deliberado.

E n t e n d o  q u e  o  Pe d i d o  d e 
Reconsideração, na espécie, poderia 
até ter sido proposto com o fito de 
esclarecimento da decisão atacada, 
com efeitos de embargos de declaração, 
conforme previsto no Parágrafo único 
do art. 107 do RI. Não como instrumento 
para se declarar a nulidade de ato que, 
ao meu juízo, não foi determinado.

Desse modo, considerando ser o 

apelo descabido, por prematuro, 
voto pela extinção do Pedido de 
Reconsideração, sem apreciação do 
mérito, arquivando-se o processo 
40/001.698/2009.

É esse o encaminhamento que 
proponho, cumprindo-me frisar que 
dele decorrerão, necessariamente:

o entendimento de que a decisão •	
recorrida não é terminativa, não 
havendo ainda determinação de 
sustação das concessões mantidas 
com a requerente;
e  a  providência  de  se  dar •	
prosseguimento ao feito nos 
autos do processo principal 
(40/005.781/2004), com a análise 
técnica/jurídica da d. Procuradoria 
Especial e posterior remessa ao 
eminente Relator, Conselheiro 
Nestor Guimarães Martins da 
Rocha, para que promova o seu 
Voto de mérito, considerando os 
argumentos de defesa apresentados 
pela empresa concessionária, e 
dos requerimentos de prova nela 
formulados.

Fica, assim, prejudicado o 
exame de mérito do Pedido de 
Reconsideração, mas, como visto, 
não por discordância quanto aos 
fundamentos do apelo, embasados 
na jurisprudência do C. Supremo 
Tribunal  Federal ,  e  s im por 
considerar que os princípios 
do devido processo legal,  do 
contraditório e da ampla defesa, 
serão devidamente observados no 
prosseguimento da instrução nos 
autos do processo principal.

Por último, e em decorrência, 
dê-se ciência do resolvido à 
Secretaria Municipal de Fazenda 
no sentido de não ser considerada 
terminativa a decisão tomada em 
Sessão de 15.04.2009, no processo 
nº 40/005.019/2006, por via daquela 
diligência, sustando qualquer 
providência adotada, ou por adotar, 
até novo pronunciamento deste 
Tribunal a respeito da matéria, 
após oitiva da sua Procuradoria 
Especial.
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Versa o presente da análise do 
Edital de Concorrência Pública 
nº10/2009 – SMH, sob o regime 
de execução indireta e empreitada 
por preço unitário, objetivando a 
contratação de empresa para executar, 
monitorar e avaliar as ações do trabalho 
técnico social, conforme diretrizes do 
Programa Pró-Moradia, da SMH, e 
projetos elaborados nas comunidades 
de Areal, Guarabu, Vila Rica de Irajá, 
Vila Catiri e Parque Alegria, a fim de 
garantir, por meio de um conjunto de 
intervenções específicas, as condições 
para o exercício da participação 
comunitária, pelo valor estimado de R$ 
5.297.415,47(cinco milhões, duzentos 
e noventa e sete mil, quatrocentos e 
quinze reais e quarenta centavos).

Retorna, ao exame deste Tribunal, o 
Edital suso mencionado, de diligência 
ordenada em Sessão Plenária de 
08.03.2010, nos termos do voto de 
minha lavra.

A nova análise promovida pela 
Secretaria de Controle Externo às 
(fls.111/112), em coadunância agora 
com a documentação enviada pela 
jurisdicionada (fls.113/134), encerra 
entendimento pela manutenção da 
diligência, em face de: 

 1. Conforme entendimento desta 
Corte de Contas em diversos processos, 
a jurisdicionada deverá encaminhar a 
reserva orçamentária comprovando 
a disponibilidade dos recursos para 

Conselheiro-Relator: Ivan Moreira dos Santos
Processo nº 40/005.102/2009 
Sessão Plenária de 23.06.2010

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Manutenção da diligência a fim 
de que a SMH justifique e ou retifique 
por errata os itens apontados.

Programa Pró-Moradia – SMH

a execução dos serviços no presente 
exercício, tendo em vista a aprovação 
da Lei Orçamentária.

 2. Permanece a questão de um 
número grande de locações (90), à 
fl. 117, em comparação com o da 
Concorrência CO nº 09/2009 (14), para 
um mesmo número de Comunidades 
(5). Por outro lado, a afirmativa de 
que o valor da locação de veículo não 
inclui combustível e manutenção está 
equivocada, de acordo com a própria 
descrição do item AD15.15.0750, à 
fl. 122.

3. No tocante à medição para fins 
de pagamento (item 9), informou a 
Jurisdicionada, à fl.118, que não há, no 
âmbito da Secretaria, parâmetros para 
a execução de atividades pertinentes 
ao trabalho técnico-social, uma vez 
que o Sistema SCO-RIO está voltado 
para serviços relativos a obras; que a 
quantidade de ações é determinada 
pelos procedimentos metodológicos e 
que caberá a cada licitante apresentar 
a metodologia a ser aplicada e as ações 
necessárias para desenvolvê-la, com a 
sua dimensão de custo. A análise das 
diferentes propostas, considerando 
suas capacidades técnica e operacional, 
levará à escolha final.

Sustentou, ainda, que definir neste 
momento mecanismos que possibilitem 
a mensuração de cada um dos serviços/
produtos a serem realizados é incorrer 
em erro e engessar as possibilidades 
de trabalho. Os parâmetros a serem 
adotados para medição serão aplicados 
a partir da proposta escolhida.

Conforme os esclarecimentos 
apresentados, caberá aos licitantes 

apresentar a metodologia a ser aplicada 
e as ações necessárias à realização dos 
serviços, com a sua dimensão de custo. 
Contudo, a SMH não especificou 
no Edital as exigências mínimas a 
serem cumpridas pelas proponentes. 
Ressalta-se que a metodologia e as 
ações propostas pelas licitantes serão 
avaliadas em momentos distintos ao 
da proposta de preços, não havendo, a 
princípio, parâmetros de comparação 
entre as propostas das licitantes, em 
que se avaliem conjuntamente as 
ações e seus respectivos custos. 

Quanto  à  mensuração  dos 
serviços, não está prevista nos 
autos a apresentação de anexo à 
proposta de preço com os custos de 
cada ação, de modo que possam ser 
avaliados, para fins de pagamento. 
O Anexo VI do Edital (Planilha de 
Custos e Quantidades Consolidado) 
não identifica as ações necessárias 
para desenvolver a metodologia 
proposta pelas concorrentes, com a 
sua dimensão de custo, o que leva a 
necessidade de se exigir no Edital esse 
novo anexo.

4. Em relação ao assinalado no 
item 10, a jurisdicionada argumenta 
novamente, às fls.118/119, que não 
há duplicidade entre as atividades 
e os valores da Equipe Técnica e 
aqueles que integram as Etapas de 
Trabalho, pois a Equipe Técnica será 
fixa e responsável pela execução do 
projeto, coordenando as atividades. 
Acrescenta que nas diferentes Etapas 
de Trabalho haverá necessidade de 
contratação de especialistas, para 
o desenvolvimento de trabalhos 
específicos. Entende a Jurisdicionada 
que para cada Etapa de Trabalho serão 
orçados valores que permitirão tal 
complemento, garantindo a melhor 
qualidade possível na execução dos 
serviços. 

Des taca -se  que  os  va lores 
referentes às Etapas de Trabalho 
foram estimados, por meio de pesquisa 
com três empresas, onde as mesmas 
cotaram seus preços para a elaboração 
integral dos serviços descritos nas 
referidas etapas e que, conforme se 
depreende, se basearam em seus 
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s próprios procedimentos metodológicos 
e nas ações que entenderam necessárias 
para desenvolvê-las, uma vez que 
não consta do Termo de Referência 
qualquer parâmetro para a execução 
das atividades. 

Os serviços, objeto da presente 
licitação, são aqueles descritos nas 
etapas constantes das pesquisas e 
que, naquele entendimento, seriam 
executadas pela equipe dimensionada 
pelas empresas interessadas e já 
computadas em suas propostas. 
Portanto, entendeu-se que os custos 
relativos a toda Equipe Técnica já 
estariam incluídos nos custos dos 
serviços das Etapas de Trabalho. 

As propostas utilizadas para 
fixação dos valores não apresentam 
grau de detalhamento que indique as 
ações e tampouco os seus custos.

N e s s e  s e n t i d o ,  e n t e n d e u -
se que a jurisdicionada não tem 
parâmetros para contestar os valores 
ali apresentados de forma a afirmar 
que determinados custos estão ou 
não incluídos nos mesmos, na medida 

que a própria Administração afirma 
que cada empresa é responsável pela 
elaboração de sua metodologia, ações 
e dimensionamento de seus preços. 

Ocorreu o mesmo com os demais 
itens acessórios à execução dos serviços. 
Tal fato poderia ser exemplificado 
pela proposta apresentada às fls. 
191/194 do p.a., onde a empresa 
pesquisada relaciona as atividades a 
serem executadas, e lista entre elas as 
Oficinas de Capacitação orientadas 
pelas discussões nas Comissões. Ou 
seja, tanto a Equipe Técnica quanto os 
profissionais especialistas já estariam 
incluídos no valor proposto. 

Assim, a Jurisdicionada deve 
deixar claro quais serviços seriam 
executados pela Equipe Técnica de 
forma a não haver duplicidade de 
pagamentos, na medida que nos 
parece que poderia haver sobreposição 
das atividades realizadas pela equipe 
e os serviços denominados Etapas 
de Trabalho. Nesse ponto, deverá 
informar com base em que dados 
a jurisdicionada entendeu que os 

custos referentes à Equipe Técnica, 
Transporte,  Escritório Técnico 
Social, Equipamentos de Escritório 
de Campo não estavam contemplados 
nas propostas apresentadas pelas 
empresas consultadas.

5. Enviar a documentação requerida 
no item 13, apesar de indicado no 
Ofício enviado, à fl. 131.

Idêntico entendimento é expresso 
pelo Sr. Secretário-Geral, bem como 
pela douta Procuradoria Especial, 
esta última em parecer visado pelo Sr. 
Procurador Chefe.

É o Relatório.
 

Em conformidade com 
o Corpo Instrutivo e a 

douta Procuradoria Especial, voto pela 
manutenção da diligência do Edital 
de Concorrência nº10/2009, a fim de 
que a SMH justifique e/ou retifique 
por errata o apontado nos itens 3,5,6 
e 8, bem como remeta a documentação 
citada no item 2 daquela análise, na 
forma dos pareceres exarados.

VOTO

Retorna ao exame deste Egrégio 
Tribunal de Contas o Recurso de 
Revisão interposto pelo Sindicato 
dos Guardadores de Automóveis no 
Estado do Rio de Janeiro, objetivando 
a anulação da licitação sob a alegação 
da existência de ilegalidades descritas 
no corpo do administrativo sob exame, 

Conselheiro-Relator: Jair Lins Netto
Processo nº 40/000.890/2009
Sessão Plenária de 26.05.2010

relativo ao edital na modalidade 
Pregão Presencial nº PR/01/2007.

Inicialmente, vale esclarecer que 
o Recorrente interpôs Representação 
(Processo nº 40/000.033/2008), 
sob o fundamento de existirem 
irregularidades no Edital de Licitação 
acima mencionado, sendo decidido, 
por unanimidade, nos termos do voto 
do Excelentíssimo Conselheiro Ivan 
Moreira, a suspensão do Contrato 
nº 36/2008 – F/SPA, celebrado entre 

o Município do Rio de Janeiro e a 
empresa EMBRAPARK - Empresa 
Brasileira de Estacionamentos 
Urbanos S/A, conforme decidido em 
Sessão Plenária de 12.11.2008.

Não satisfeita com a decisão 
proferida pelo Plenário deste Egrégio 
Tribunal de Contas, nos autos da 
Representação de nº 40/033/2008, a 
EMBRAPARK – Empresa Brasileira 
de Estacionamentos Urbanos S.A. 
impetrou Recurso de Reconsideração, 
inserido às fls. 02/19 nos autos 
do Processo nº 40/006.210/2008, 
invocando o direito de ampla defesa 
e postulando a anulação da decisão 
prolatada na 78ª Sessão Ordinária, 
realizada em 12.11.2008, sendo o seu 
pleito julgado procedente na Sessão 
Plenária de 21.01.2009.

O presente recurso foi interposto 
diante da decisão do Plenário desta 
Corte de Contas, em Sessão realizada 
em 21.01.2009, que decidiu no sentido 
do conhecimento do Recurso de 
Reconsideração nº 40/006.210/2008, 

O voto é pelo conhecimento e, no 
mérito, por sua improcedência

RECURSO DE REVISÃO

Pregão Presencial nº PR/01/2007 
SMF/SMTR
Sindicato dos Guardadores de Automóveis 
no Estado do Rio de Janeiro



157 Revista TCMRJ    n. 33 - agosto 2006
157Revista TCMRJ    n. 45 - setembro 2010   

e no mérito, pelo seu provimento, 
tornando insubsistente a decisão 
proferida no Processo TCMRJ  
nº 40/000.033/2008, nos termos do 
voto do Excelentíssimo Conselheiro 
Antonio Carlos Flores de Moraes.

O referido processo foi, então, 
baixado em diligência, conforme 
decidido em Sessão Plenária de 
06.07.2009, para que a jurisdicionada 
atendesse ao solicitado nos itens 1 
e 2 de fls 32, e a Empresa Brasileira 
de Estacionamentos Urbanos S/A – 
EMBRAPARK fosse intimada para que 
pudesse exercer o direito da ampla 
defesa e do contraditório.

Em atendimento à diligência, 
a Secretaria Municipal de Fazenda 
juntou aos autos a documentação de 
fls. 107/134, cumprindo o determinado 
na primeira parte do voto por mim 
proferido, não sendo a segunda 
parte da decisão contemplada, pois 
a empresa EMBRAPARK não foi 
devidamente intimada para que se 
manifestasse sobre os documentos 
inseridos nos autos.

Em respeito aos princípios 
constitucionais previstos no artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal, 
os autos do presente processo foram 
novamente baixados em diligência, 
conforme decidido em Sessão 
Plenária de 23.09.2009, no sentido 
da notificação da Empresa Brasileira 
de Estacionamentos Urbanos S/A 
– EMBRAPARK, na pessoa de seus 
procuradores.

O Sindicato dos Guardadores 
de Automóveis no Estado do Rio 
de Janeiro, ora recorrente, juntou a 
documentação de fls. 40/81 e 86/97; 
a Secretaria de Fazenda, em cumpri-
mento à diligência, providenciou 
a juntada dos documentos de fls. 
107/134, e a Empresa EMBRAPARK, 
devidamente notificada, apresentou 
tempestivamente suas contrarrazões 
e documentação de fls. 144/248.

Nova análise promovida pela SCE, 
através de sua 1ª Inspetoria Geral 
(fls. 250/252v.), opina no sentido do 
conhecimento do Recurso de Revisão 
e seu não provimento, mantendo-se 
a decisão prolatada por esta Corte 

de Contas nos autos do Processo  
n°  40/006.210/2008,  conforme 
decidido em Sessão Plenária de 
21.01.2009, nos termos do voto nº 
01/2009, proferido pelo Conselheiro 
Antonio Carlos Flores de Moraes.

Continuando, a SCE (fls. 254), de 
forma a enfrentar as questões trazidas 
a exame, aduz o que segue:

“... não merece prosperar o recurso 
interposto pelo Sindicato dos 
Guardadores de Automóveis no 
Estado do Rio de Janeiro, não 
só pela equivocada escolha do 
instrumento processual pela 
recorrente, mas principalmente 
porque ficou demonstrado que a 
sociedade Embrapark – Empresa 
Brasileira de Estacionamentos 
Urbanos S/A atendeu, sim, às 
condições de habilitação exigidas 
no edital.
Por isso, no tocante ao recurso 
de revisão interposto, ainda que 
houvesse razão bastante para não 
conhecê-lo, eis que a via adequada 
seria o pedido de reconsideração, 
seria salutar submeter à apreciação 
do Conselheiro-Relator a discussão 
do mérito, para que a questão fosse 
definitivamente decidida por este 
Tribunal de Contas.
Por fim, vale assinalar também 
que a Secretaria Municipal de 
Fazenda cumpriu a diligência 
desta Corte, encaminhando a 
documentação solicitada e que 
entre esta não foi encontrada 
i m p u g n a ç ã o  p e l o  m o t i v o 
concernente à integralização do 
capital da contratada.”
O Sr. Secretário-Geral (fls. 255/258) 

inicia sua manifestação relembrando 
que o Recorrente pleiteia em seu 
Recurso de Revisão a anulação da 
licitação, alegando a impossibilidade 
da utilização do tipo maior valor na 
modalidade Pregão; a inadequação 
da caracterização do objeto como 
serviço comum; e o descumprimento 
da exigência prescrita no subitem 
C.1 do item 14 do Edital de Pregão 
Presencial – PR 01/2007.

Esc larece  que ,  quanto  aos 
questionamentos apresentados pelo 

Recorrente, merece exame somente 
a verificação de eventual erro de 
fato, resultante de atos, cálculos 
ou documentos (art. 60, I, da Lei  
nº 289/81) na comprovação do capital 
social devidamente integralizado ou 
patrimônio líquido igual ou superior 
a R$ 482.174,32 – Lote 2, tendo em 
vista que, quanto aos dois primeiros 
pontos da peça recursal, o Tribunal 
entendeu compatível a adoção do 
tipo maior valor e a modalidade 
Pregão para os serviços contratados, 
conforme decidido, por maioria, na 
Sessão Plenária de 21.01.2009.

E acrescenta ainda em sua análise 
o Parecer FDL nº 571/2009, da lavra 
do Ilustre Procurador Dr. Francisco 
Domingues Lopes, juntado às fls. 37 
dos autos, conforme trecho abaixo 
transcrito:

“Dos três pontos indicados para 
viabilizar o conhecimento do 
recurso merece exame apenas 
o que diz respeito ao possível 
descumprimento por parte da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
da exigência contida no subitem 
C.1 do item 14 do Edital de Pregão 
Presencial PR 01/2007.”
Quanto à verificação de eventual 

erro de fato, resultante de atos, cálculos 
ou documentos (art. 60, I, da Lei  
nº 289/81) na comprovação do capital 
social devidamente integralizado ou 
patrimônio líquido igual ou superior 
a R$ 482.174,32, o Sr. Secretário-
Geral transcreve trecho da instrução 
realizada pela 1ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo (fls. 250/252v.):

“Considerando-se, então, que 
a EBEL satisfazia as condições 
para habilitação, a contratação 
da Embrapark, de cujo capital 
a adjudicatária participava, foi 
legitimamente admitida pela 
a d m i n i s t r a ç ã o ,  m e d i a n t e , 
inclusive, parecer da Douta PGM 
emitido pela sua Procuradoria 
Administrativa.”  
D i a n t e  d a s  c o n s i d e r a ç õ e s 

apresentadas, a Secretaria-Geral 
(fls. 258) se manifestou da seguinte 
forma:

“Presente esta moldura, somos, 
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VOTO

salvo melhor opinião,  pelo 
conhecimento do RECURSO DE 
REVISÃO, maiormente em função 
da necessidade de verificar o 
possível descumprimento da 
exigência prescrita no subitem 
C.1 do item 14 do Edital de Pregão 
Presencial – PR 01/2007, para, 
no mérito, negar-lhe provimento, 
em virtude da comprovação do 
atendimento do requisito do 
instrumento editalício vergastado, 
confirmando a decisão do douto 
Plenário desta Corte de Contas, 
prolatada nos termos do VOTO  
nº  001 /2009  do  Exmo.  Sr. 
Conselheiro Antonio Carlos Flores 
de Moraes, às fls. 54/57 do processo 
nº 40/6210/2008 – apenso.” 
A douta Procuradoria Especial,  

através de parecer visado pelo Dr. 
Procurador-Chefe (fls. 259), opina 
pelo conhecimento do Recurso de 
Revisão em exame, para, no mérito, 
negar-lhe provimento. 

É o Relatório.

Inicialmente, vale 
t e c e r  a l g u m a s 

considerações sobre a interposição 
do presente Recurso de Revisão.

A empresa EMBRAPARK, ora 
recorrida, em suas Contrarrazões, 
sustenta o não cabimento do Recurso 
de Revisão, alegando que o Recorrente 
confunde o presente recurso com o 
Recurso de Reconsideração previsto 
no artigo 107 do Regimento Interno 
desta Corte de Contas.

O Corpo Instrutivo, em sua 
análise, ressalta que o Recurso de 
Revisão não se destina à revisão da 
legalidade dos atos administrativos, 
mas, em benefício do contraditório 
e do interesse público, manifesta-
se no sentido do conhecimento do 
recurso para que se esgotem, em 
sede administrativa, as questões 
relacionadas à matéria.

O Sr. Secretário-Geral opina pelo 
conhecimento do presente Recurso, 
no sentido da necessidade de se 
verificar o possível descumprimento 
da exigência prescrita no subitem 

C.1 do item 14 do Edital de Pregão 
Presencial – PR 01/2007.

A interposição de um recurso por 
outro não obsta o seu conhecimento, 
embora as hipóteses de cabimento 
estejam enumeradas em lei, e a cada 
decisão deva-se interpor o recurso 
adequado. 

Entretanto, tratando-se de um 
remédio jurídico, o qual atende à 
necessidade de realização da justiça 
e da certeza da aplicação do direito, 
não pode a parte ficar prejudicada 
por eventual equivoco na tipificação 
do recurso. 

Nessas condições, levando em 
consideração apenas o interesse 
público, conheço do recurso interposto 
pelo Sindicato dos Guardadores de 
Automóveis no Estado do Rio de 
Janeiro.

Quanto aos questionamentos 
apresentados  pelo  Recorrente 
para justificar a admissibilidade 
do recurso, nos termos do artigo 
60, incisos I e II da Lei n° 289/81, 
merece atenção somente a análise do 
possível descumprimento por parte 
da Secretaria Municipal de Fazenda 
da exigência prescrita no subitem 
C.1 do item 14 do Edital de Pregão 
Presencial – PR 01/2007, nos termos 
do parecer FDL nº 571/2009 da lavra 
do Ilustre Procurador Francisco 
Domingues Lopes, juntado às fls. 37 
dos autos. 

Vale ressaltar que a empresa 
declarada vencedora da licitação 
em comento foi a EBEL – Empresa 
Brasileira de Estacionamentos Ltda., 
que satisfazia as condições para a 
habilitação, conforme documentação 
de fls. 128/132.

A empresa EBEL formulou consulta 
à Secretaria Municipal de Fazenda 
(fls. 203/205) sobre a pretensão de 
constituir uma subsidiária para 
funcionar como uma Sociedade de 
Propósito Especifico (SPE), sendo 
tal possibilidade admitida pela 
administração, com parecer favorável 
da Procuradoria-Geral do Município, 
juntado às fls. 206 dos autos.

A  S CE,  em sua  ins t rução , 
transcreveu inúmeras decisões e 

doutrinas que tratam da transformação 
societária e, quanto ao caso em 
análise, fez a seguinte ressalva:

“Porém, é importante ressalvar 
que a EBEL (Empresa Brasileira 
de Estacionamentos Ltda) – 
Sociedade adjudicatária – não se 
transformou em Embrapark, mas 
sim, aumentou a participação no 
Capital desta última, subscrevendo 
e integralizando aumento de capital 
em 02/07/2008. Tal prática pode 
ser admitida, já que até mesmo 
fusões e cisões são permitidas pelo 
edital. Estas são consideradas pela 
doutrina como exceções ao caráter 
intuitu personae dos Contratos 
Administrativos.” 
C o n f o r m e  v e r i f i c a d o  p e l a 

competente Inspetoria desta Corte 
de Contas,  a EBEL – Empresa 
Brasileira de Estacionamentos 
Ltda. satisfazia as condições para 
habilitação, sendo a contratação da 
Embrapark – Empresa Brasileira 
de Estacionamentos Urbanos S.A. 
de cujo capital a adjudicatária 
participava, legitimamente admitida 
pela administração e pela douta 
Procuradoria-Geral do Município.

Além do mais,  o exame do 
questionamento quanto à adoção do 
tipo maior valor e da modalidade 
Pregão para os serviços contratados, 
já foi analisado pelo Plenário deste 
Egrégio Tribunal em Sessão de 
21.01.2009, como bem lembrado 
pelo Sr. Secretário-Geral em suas 
considerações de fls. 257. 

D i a n t e  d a s  c o n s i d e r a ç õ e s 
apresentadas pelo Corpo Instrutivo às 
fls. 250/254, pela Secretaria-Geral às 
fls. 255/257 e pela douta Procuradoria 
Especial, através do parecer visado 
pelo Dr. Procurador-Chefe às fls. 259, 
voto pelo conhecimento e, no mérito, 
por sua improcedência, confirmando 
a decisão prolatada pelo Colegiado 
deste Egrégio Tribunal de Contas, em 
Sessão Plenária de 21.01.2009, nos 
termos do voto do Excelentíssimo  
Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores 
de Moraes, proferido nos autos do 
Processo 40/006.210/2008.
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Conselheiro-Relator: José de Moraes Correia 
Neto
Processo nº 03/105.833/2005
Sessão Plenária de 07.07.2010
  

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SMTU

Efetivamente, qualquer infração, 
uma vez cometida, é injustificável e 
nenhum argumento pode anular sua 
ocorrência.

Após duas diligências e uma decisão 
por notificação, esta última determinada 
por esta Corte de Contas nos termos do 
Voto nº 602/2009-JMCN, na Sessão 
Plenária Ordinária realizada na data 
de 28.10.2009, retorna o Processo 
nº 03/105.833/2005, de Prestação de 
Contas de Gestão da Superintendência 
Municipal de Transportes Urbanos, 
referente ao exercício de 2004, cujos 
responsáveis são os Senhores Marcos 
Antônio Paes, Luiz Ernesto Krau e Silva 
e Jorge de Souza Dutra.

Integram os autos os Relatórios 
de Auditoria Geral (Rag) de números 
369/2005 (fls. 135-200) e 060/2005 (fls. 
208-221), assim como o Certificado de 
Auditoria nº 227/2005 (fls. 224), emitido 
na modalidade “com ressalvas”. 

A notificação teve a finalidade de 
que, em face dos termos do inciso 
LV, do art. 5º da Constituição da 
República, desejando fazê-lo, no prazo 
de 30 (trinta) dias após a ciência, 
os responsáveis apresentassem 
suas defesas, nos presentes autos, a 
propósito das despesas sem prévio 
empenho por eles autorizadas, no valor 
total de R$ 518.521,79, apontadas pela 
Controladoria-Geral do Município no 
RAG nº 369/2005 (fls. 194-195), bem 
como a respeito das impropriedades 
apontadas nos Relatórios de Auditoria 
Geral números 060/2005 (fls. 208-221) 
e 369/2005 (fls. 135-200).

Ouvidos anteriormente, os senhores 
Marcos Antônio Paes, Luiz Ernesto Krau 
e Silva e Jorge de Souza Dutra juntaram, 
a fls. 260 a 268, pronunciamento 
conjunto; em sua defesa argumentam os 
Responsáveis que as despesas feitas sem 
prévio empenhamento dizem respeito 
a contratos “de caráter eminentemente 
continuado (limpeza, locação de 
veículos, vigilância, energia elétrica, 
água e esgoto etc)”, serviços que “não 
poderiam ser paralisados, sob risco de 
prejuízo não somente à Administração, 
mas também para os permissionários 
e cidadãos usuários dos serviços 
prestados pela SMTU, como gestora 
do Sistema de Transportes Urbanos”. 
Acrescentam que o procedimento 
resultou da combinação do advento 
do decreto fixando o encerramento do 
exercício de 2004 em 29 de novembro 
(último dia para empenhamento), com 
a queda expressiva de arrecadação 
de recursos da Fonte 200 (recursos 
próprios) e o sistema de cotas 
duodecimais, situação que não permitiu 
providenciar os empenhos referentes 
àquelas despesas, que – afirmam – 
“compunham, basicamente, o último 
trimestre do ano”.

A fls. 270-273, considerando que as 
razões de defesa não possuem elementos 
que permitam o seu acolhimento, 
a Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD submete os 
autos à consideração do Conselheiro-
Relator, com a concordância do Senhor 
Diretor da Secretaria de Controle 
Externo e do Senhor Secretário-Geral.

À fl. 274, a douta Procuradoria 
E s p e c i a l ,  r e p o r t a n d o - s e  a o 

descumprimento do art. 60 da Lei 
Federal nº 4.320/64, opina pela não 
regularidade das contas e a consequente 
aplicação, aos Responsáveis, das 
sanções previstas em lei, assegurando-
lhes os direitos do contraditório e da 
ampla defesa, previstos no inciso LV, do 
art. 5º da Constituição da República.

Acolhendo a sugestão, este Relator 
apresentou o Voto nº 602/2009-
JMCN (fls. 275-278), por notificação, 
aprovado por esta Corte de Contas, 
por unanimidade, na Sessão Plenária 
Ordinária de 28.10.2009.

E m  c o n s e q u ê n c i a ,  n o v a s 
manifestações dos responsáveis são 
juntadas aos autos: a fls. 291-321, pelo 
Senhor Marcos Antonio Paes; a fls. 
322-349, pelo Senhor Jorge de Souza 
Dutra; e a fls. 351-358, pelo Senhor Luiz 
Ernesto Krau e Silva.

A propósito das razões apresentadas, 
a Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento se pronuncia 
à fl. 360, onde, após declarar que 
seu teor reitera “que as despesas se 
referiam a serviços essenciais, de 
caráter continuado” e apontar que 
“consta, ainda, cópia do Processo  
nº 03/116.266/2004, referente à 
solicitação de crédito suplementar, 
com exposição de motivos”, submete os 
autos a este Relator, com a concordância 
do Senhor Diretor da Secretaria 
de Controle Externo e do Senhor 
Secretário-Geral.

A douta Procuradoria Especial, em 
parecer de fl. 361, entendendo que os 
“argumentos usados não justificam os 
atos irregulares de despesas sem prévio 
empenho, que infringiram norma legal 
vigente, de natureza financeira”, reitera 
os termos do seu parecer de fl. 274, 
pela não regularidade, com aplicação, 
aos responsáveis, das sanções previstas 
em lei.

É o Relatório. 

Diante da alegação 
dos Responsáveis, de 

que as despesas feitas sem prévio 
empenhamento referem-se a contratos 
“de caráter eminentemente continuado 
(limpeza, locação de veículos, 
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s vigilância, energia elétrica, água e esgoto 
etc)”, serviços que “não poderiam ser 
paralisados, sob risco de prejuízo não 
somente à Administração, mas também 
para os permissionários e cidadãos 
usuários dos serviços prestados pela 
SMTU, como gestora do Sistema de 
Transportes Urbanos”, assiste razão à 
douta Procuradoria Especial, quando 
afirma que os “argumentos usados 
não justificam os atos irregulares de 
despesas sem prévio empenho, que 
infringiram norma legal vigente, de 
natureza financeira”.

Efetivamente, qualquer infração, 
uma vez cometida, é injustificável 
e nenhum argumento pode anular 
sua ocorrência. A questão com que 
se defronta esta Corte de Contas, no 
entanto, é outra: trata-se de avaliar 
o cometimento da infração, em face 

da definição da sanção a ser aplicada, 
dentre as previstas na legislação.

No caso em pauta, o aprofundamento 
do exame além do nível da simples e 
fria execução da lei, em busca de uma 
decisão discricionária resultante da 
busca da justiça, conduz à aplicação 
do Princípio da Proporcionalidade, 
uma vez que a descontinuidade dos 
serviços acarretaria, inevitavelmente, 
um prejuízo maior ao Poder Público, 
pela inviabilização do atendimento 
aos usuários de transporte público 
concedido e de táxis, inclusive com 
o comprometimento da segurança 
dos usuários dos veículos envolvidos 
e a possibilidade de consequente 
responsabilização.

Outro aspecto a ser considerado 
é que a motivação da infração tem 
suas raízes na indisponibilidade de 

recursos orçamentários que, a rigor, 
deveriam estar liberados para garantir 
a normalidade do funcionamento do 
Órgão, o que, não ocorrendo, criou 
para o agente público responsável 
o dilema de deixar de cumprir as 
suas atribuições ou de cumpri-las 
mediante o cometimento da infração. 
Esta última, em tal contexto, garantiu o 
cumprimento do dever do Poder Público, 
evitando a negação dos serviços à 
população e a possibilidade de prejuízo 
financeiro para o Erário e moral para a 
Administração Municipal.

Desta forma, e não se configurando 
má-fé nem prejuízo de qualquer 
natureza para a Municipalidade, voto 
pela regularidade das contas, com a 
consequente emissão de quitação aos 
responsáveis.

A Comissão Inspecionante, 
através do bem lançado Relatório de 
fls. 02/13v, informa que, devido ao 
grande quantitativo de convênios e 
termos aditivos de creches municipais 
celebrados pela SME nos exercícios 
de 2008 e 2009 e a substituição dos 
recreadores por agentes auxiliares 
de creche, categoria criada pela Lei 
nº 3985/2005, nomeados por meio 
dos Decretos nº 747, de 24.04.2008, 

Conselheiro-Relator: Nestor Guimarães 
Martins da Rocha
Processo nº 40/004.467/2009
Sessão Plenária de 14.04.2010

Diante do exposto, além da 
diligência, deverá ser realizada 
Inspeção Especial objetivando 
verificar os aspectos apontados.

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO

Creches Públicas Municipais – 
SME

nº 865, de 15.05.2008, nº 2242, de 
21.08.2008, nº 3666, de 17.12.2008, 
nº 631, de 03.06.2009, e nº 904, de 
16.09.2009, foi solicitada pela 3ª 
IGE e devidamente autorizada pelo 
Presidente deste Tribunal de Contas a 
verificação in loco do quantitativo de 
funcionários (recreadores, lactarista, 
cozinheira, auxiliar de serviços gerais) 
contratados pelos convênios, bem 
como uma análise qualitativa quanto à 
contratação desses profissionais.

Acrescenta, ainda, que a matéria 
referente ao atendimento de crianças 
em creches é regida, em primeiro plano, 
pelas determinações constitucionais 
contidas no art. 208, inciso IV, que 

dispõe, como dever do Estado, o 
atendimento gratuito em creches e 
pré-escolas a crianças de zero a seis 
anos de idade; no art. 211, inciso II, 
que define a educação infantil como 
competência municipal; nos arts. 205 
e 227, que determinam que a educação 
deve ser promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, e no art. 
213, que admite que recursos públicos 
sejam dirigidos a escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas.

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB, Lei nº 9394/96, reforça 
em seu art. 4°, inciso IV, o mesmo dever 
estatal contido no referido art. 208, IV, 
da Constituição Federal. Já o art. 11, 
inciso V, incumbe os municípios de 
oferecer educação infantil em creches 
e pré-escolas, enquanto que o art.18 
deste mesmo diploma legal integra 
a Educação Infantil aos sistemas 
municipais de ensino, compreendendo 
tanto as instituições de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público 
quanto às instituições de educação 
infantil, criadas e mantidas pela 
iniciativa privada.

Foram anal isados  diversos 
documentos,  disponibi l izados 
pela SME, relacionados às creches 
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municipais, tais como convênios 
celebrados com Organizações da 
Sociedade Civil – OSCs, oriundos 
de processo seletivo, e respectivas 
prestações de contas, bem como 
realizadas visitas em 18 (dezoito) 
creches públicas municipais, nas 
quais foram checados principalmente 
itens relacionados a recursos humanos 
alocados, número de crianças atendidas 
por faixa etária, quantitativo de vagas 
ainda existentes, lista de espera, entre 
outros.

A SME realizou processo seletivo 
para escolha de instituição para 
celebração de convênios objetivando 
assistência educacional do atendimento 
a crianças matriculadas em creches da 
rede pública do Sistema Municipal 
de Ensino. Desta forma, foram 
publicados integralmente os Editais 
nos 1 e 2 de 26.03.2008 e 16.04.2008, 
respectivamente, os quais continham 
todas as condições de participação, 
processo de seleção, documentação 
necessária, critérios de análise e seleção, 
incluindo, também, os atuais  critérios 

e respectivo grau de pontuação para 
cada fator de classificação, conforme 
item 5 dos respectivos Editais.

Os convênios firmados entre a SME 
e as OSCs, visando ao funcionamento 
das creches municipais, envolvem 
exclusivamente o fornecimento de 
pessoal pela entidade conveniada 
para manutenção do atendimento a 
crianças nestes equipamentos públicos. 
A OSC fornece os cozinheiros, 
lactaristas, auxiliares de serviços 
gerais e recreadores que atuam em cada 
unidade. Os valores dos convênios são 
calculados segundo os quantitativos 
de profissionais alocados em cada 
creche. Os recreadores, que lidam 
diretamente com as crianças, vêm 
sendo substituídos gradativamente 
pelos agentes auxiliares de creche 
aprovados em concurso público 
homologado em 07.04.2008, o que 
resultou consequentemente na 
celebração de aditivos para redução 
de valores. 

A Comissão Inspecionante 
ressalta, ainda, que o Município do 

Rio de Janeiro possui 254 creches 
públicas em funcionamento, sendo 
que em 250 há pessoal contratado por 
convênios celebrados com OSCs e em 
quatro creches só existem servidores 
estatutários alocados (agentes 
auxiliares de creche, merendeiras e 
serventes). São elas: Creche Municipal 
Campos da Paz, Creche Municipal 
Estácio de Sá, Creche Municipal 
Professor Rogério Pedro Batista e 
Creche Municipal Augusto de Carvalho 
Torres Filho. A Creche Municipal do 
Amor, localizada na 7ª CRE, encontra-
se em obras com previsão de término 
em dezembro de 2009, conforme 
informado pela Coordenadoria de 
Infraestrutura da Secretaria Municipal 
de Educação, totalizando assim em 
255 o quantitativo de creches públicas 
municipais existentes.

Com relação aos valores totais 
empenhados, liquidados e pagos nos 
convênios de creche pública municipal 
em 2007, 2008 e 2009, a SME, através 
da Coordenadoria de Planejamento, 
informou os seguintes valores:

ANO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2007 41.610.224,80 41.610.224,80 41.610.224,80

2008 44.296.244,11 44.296.244,11 44.296.244,11

2009 (até 01/10/2009) 17.932.453,62 17.932.453,62 17.337.948,27

Veri f ica -se  que  os  va lores 
empenhados, liquidados e pagos 
demonstraram um aumento de R$ 
2.686.019,31 do exercício de 2007 
para 2008, embora tivesse havido uma 
redução significativa do quantitativo 
de recreadores contratados por tais 
convênios, visto que, em 24.04.2008 
e 22.08.2008, 1491 e 1456 agentes 
auxiliares de creche, respectivamente, 
tomaram posse em substituição aos 
recreadores. Assim, solicita-se que 
a SME justifique esse aumento de 
despesa, haja vista a diminuição de 
recreadores.

Nas creches municipais, a prestação 
do serviço é realizada diretamente 
pelo Município, utilizando prédios 
e recursos próprios. A administração 
da creche é de responsabilidade de 

servidores públicos: diretor, diretor 
adjunto e professor articulador. Já o 
atendimento às crianças em sala é 
realizado por recreadores e/ou agentes 
auxiliares de creche; as atividades de 
limpeza e manutenção são realizadas 
por auxiliares de serviços gerais e a 
preparação das refeições é executada 
pelas lactaristas, cozinheiras e/ou 
merendeiras.

Como já informada no item 
4.2, grande parte dos recreadores 
contratados foi substituída por 
agentes auxil iares de creche, 
totalizando até agosto de 2009 o 
quantitativo de 3404 substituições.

A SME esclareceu, quanto a não 
substituição total dos recreadores, 
que: 

“(...) não houve substituição 

de todos os recreadores porque o 
quadro de vagas não é suficiente 
para atender à demanda de todas 
as creches, acrescentando que as 
creches inauguradas em 2009 estão 
com funcionamento garantido por 
pessoal estatutário”.

Diante da resposta apresentada, 
sugere-se que a SME informe que 
medidas serão adotadas para aumento 
do quadro de agentes auxiliares 
de creche no Município do Rio de 
Janeiro, visto que a Lei nº 3985/05 
estabeleceu 4000 vagas e a necessidade 
apresentada até agosto de 2009, pela 
Coordenadoria de Infraestrutura 
da SME, era de 4553 agentes para 
substituição total dos recreadores.

Com relação à substituição 
dos demais profissionais alocados 



162 setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ   

vo
to

s nas creches públicas municipais 
(cozinheiras, lactaristas e auxiliar 
de serviços gerais) por servidores 
públicos, a Secretaria informou 
que:

“Preliminarmente, é importante 
lembrar que a questão vem sendo 
tratada pela Secretaria Municipal de 
Educação de forma gradativa. Em 2006, 
servidores do quadro permanente, 
merendeiras providas pelo Decreto 
“P” nº 1726 de 14 de agosto de 2006, 
substituíram cozinheiras/lactaristas 
alocadas nas creches públicas 
municipais, cujos resultados foram 
observados nos quantitativos definidos 
no processo seletivo.     

Absenteísmo e desistências 
marcaram o processo de apresentação, 
evidenciando o desequilíbrio entre 
os elementos – convocação, posse e 
lotação. Além disso, os resultados 
dos exames médicos admissionais 
contribuíram para a baixa frequência de 
substituições: de 158 providos, à época, 
foram alocadas nas creches públicas 
58 merendeiras. Esses equipamentos 
permanecem com servidores do quadro 
permanente, substituindo celetistas. 
Além disso, é importante esclarecer 
que nas creches públicas inauguradas 
em 2009, todos são servidores públicos 
municipais”. 

Da resposta supra, verifica-se que 
foram substituídas até agosto de 2009 
apenas 80 cozinheiras/lactaristas por 
merendeiras, restando o quantitativo 
de 899 a ser substituído.

Releva a dizer que o concurso para 
merendeira, homologado em 16.01.2009 
e com validade até 15.01.2011, que 
previa um quantitativo de 400 vagas, 
não resultou provimento, até a presente 
data, a nenhum dos 971 candidatos 
aprovados. Desta forma, solicita-se 
informar se há possibilidade de lotação 
de parte desses candidatos aprovados 
nas creches públicas municipais, haja 
vista a existência de 899 lactaristas/
cozinheiras terceirizadas.

Quanto à  subst i tuição dos 
503 auxiliares de serviços gerais 
atualmente existentes, a SME não 
prestou qualquer esclarecimento. 
Assim, solicita-se que a Secretaria se 

posicionam.

É o Relatório.

Em conformidade com 
o Corpo Instrutivo e a 

douta Procuradoria Especial, voto pela 
diligência para que a SME, no prazo 
de 30 dias, preste os esclarecimentos 
necessários e adote as providências 
cabíveis em relação ao apontado nos 
itens 4.3, 5.1.1, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. 

Entretanto, constata-se que, atra-
vés do levantamento efetuado pela  
3ª IGE, em anexo, e o demonstrativo de  
fl. 5v, dos 250 Convênios assinados 
com as quatro (4) OSCs, 156, ou seja, 
62,4% referem-se à Associação Amigas 
da Gente, 53 (21,2%) à Federação de 
Assistência Comunitária, 21 (8,4%) 
à Associação Assistência Creche 
Comunitária e  20 (8%) ao Lions Clube 
do Rio de Janeiro-Ilha do Governador. 
No demonstrativo de fl.11, observa-
se que houve redução no número de 
recreadores previstos nos Convênios e 
Aditivos e os efetivamente presentes, 
no caso específico da Associação 
Amigas da Gente.

Outro ponto relevante diz respeito 
ao endereço da referida Associação 
Amigas da Gente constante nos 
Convênios de 2009 e o que é indicado 
no Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral da Receita Federal 
(anexo). No primeiro, o endereço é Rua 
Cambuci, 55 – Cordovil e no segundo 
é a Rua Correia Dias nº 80 A – Vigário 
Geral –, ambos na Cidade do Rio de 
Janeiro.

Diante do exposto, além da 
diligência, determino a realização 
de Inspeção Especial na Secretaria 
Municipal de Educação, na forma do 
art. 37, Inciso III, combinado com o art. 
39, Inciso II, § 2º, todos do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas, 
aprovado pela Deliberação nº 34/83 
e alterações, objetivando verificar 
a real capacidade da Associação 
Amigas da Gente para gerir um 
volume tão grande de recursos e os 
motivos que levaram a jurisdicionada 
a alocar esse montante para a referida 
Associação.

pronuncie sobre este ponto.
A equipe de inspeção selecionou 

18 convênios para verificar in loco se o 
quantitativo de profissionais previstos 
nos instrumentos contratuais estava 
em consonância com os efetivos 
verificados nas creches e com aqueles 
constantes nas correspondentes 
prestações de contas aprovadas 
pela SME. Além da execução dos 
convênios, a equipe buscou verificar as 
condições físicas dos locais visitados, 
número de crianças atendidas por 
faixa etária, quantitativo de vagas 
ainda existentes, lista de espera, entre 
outros.

Durante a verificação in loco, 
não foi observada divergência nos 
quantitativos previstos nos convênios 
dos seguintes profissionais: lactaristas, 
cozinheiras e auxiliares de serviços 
gerais. 

Foram encontradas divergências 
entre o número de recreadores 
previsto no convênio (e aditivos) 
e o verificado nas creches George 
Savalla Gomes – Palhaço Carequinha 
– e Casa de Realengo. Entretanto, 
t a i s  d i fe renças  re f le tem uma 
desatualização de ambos Termos 
Aditivos de prorrogação, celebrados 
em 29.06.2009,  que passaram 
também a incluir recreadores em 
suas planilhas de custos, visto que, 
conforme informações prestadas 
pelas direções dessas unidades, estes 
profissionais foram substituídos por 
agentes auxiliares de creche desde 
2008. Ressalta-se que as prestações de 
contas de tais convênios, aprovadas 
pela SME, retratam a situação 
verificada nas creches.

Conclui, sugerindo diligência 
a fim de que a SME preste os 
esclarecimentos necessários e adote 
as providências cabíveis em relação 
ao apontado nos itens 4.3, 5.1.1, 6.1, 
6.2, 6.3 e 6.4.

A Srª Inspetora Geral da 3ª IGE 
(fl. 14), o Sr. Diretor da Secretaria 
de Controle Externo (fl.15), o Sr. 
Secretário-Geral (fl.16) e a douta 
Procuradoria Especial, esta através de 
parecer visado pelo Sr. Procurador-
Chefe (fl.17), da mesma forma se 

VOTO
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CAD: eficiência para proteger
o cidadão carioca

“O nosso objetivo aqui é de interesse público; fiscalizar com maior eficiência possível, e 
dar retorno à população, embora nem saibam de nós. Muitos até desconhecem o Tribu-
nal de Contas, mas, se temos a oportunidade de estar aqui, vamos fazer em prol de outras 
pessoas que, às vezes, não têm condições nem conhecimento para fiscalizar. É gratificante 
contribuir para alguma coisa”.

Josué Vieira dos Santos, Assessor da CAD.

Parte da equipe da CAD: Adilson, Alita, Artur, Karina,Samuel, Marcelo, Aurélia, Jairo, Cíntia, José Antônio, Cláudio e Josué (alguns 
membros estavam em inspeção na ocasião da foto)

Engenheiro e contador, Cláudio 
Sancho Mônica entrou 
para o TCMRJ em julho de 
1992 (concurso público de 

1991), trabalhou na Secretaria de 
Controle Externo por sete anos, foi 
Inspetor Setorial da 1ª IGE, e hoje 
é Coordenador da Coordenadoria 
de Auditoria e Desenvolvimento – 
CAD.

 “Quando assumi a chefia da CAD, 
em 2001, a equipe estava no meio da 
análise das contas do Prefeito (ano 
2000). Foi complicado, mas bastante 
interessante; muitas pessoas me 
ajudaram, como o Josué, a Marta, 
que hoje é Inspetora da 6ª, o Jairo. 
Fui muito bem recebido por todo o 
grupo”.

Cláudio, que destaca a harmonia 

e eficiência da equipe, fala das 
atribuições da Coordenadoria 
ditadas pelo art. 1º, parágrafo 4º 
da Deliberação nº 142, do TCMRJ: 
“A principal atribuição da CAD é 
a análise das contas do Prefeito. É 
anual, geralmente o processo chega 
para nós em abril ou maio, e consome 
aproximadamente dois meses de 
trabalho, a começar em março, quando 

por dentro do TCM
RJ



164 setembro 2010 - n. 45    Revista TCMRJ   

po
r d

en
tr

o 
do

 T
CM

RJ

Cláudio Sancho Mônica - Coordenador Técnico - Técnico de Controle 
Externo
Jairo Saldanha Rimes - Assessor - Técnico de Controle Externo
Adilson da Luz - Assessor - Técnico de Controle Externo
Josué Vieira dos Santos - Assessor - Contador
Alita Neves Cantini - Contador
Andrian Pires Pereira - Técnico de Controle Externo
Artur José Pereira Bompet - Técnico de Controle 
Externo
Aurélia de Jesus Amaral - Técnico de Controle 
Externo
Cíntia Guimarães Costa - Contador
Cíntia Iório Rodrigues - Contador
José Antônio Garcia Júnior - Técnico de 
Controle Externo
Karina de Almeida Valente - Técnico de 
Controle Externo
Luciana Trindade Ferreira Pinto - Técnico 
de Controle Externo
Marcelo Simas Ribeiro - Contador
Patrícia Fernandes Marques  - Contador
Samuel Gomes e Silva - Técnico de 
Controle Externo

realizamos inspeções específicas 
para colhermos informações que 
servirão de subsídios para conclusões. 
Não menos importante, a parte de 
processo de prestação de contas dos 
ordenadores de todas as secretarias, 
empresas, autarquias e fundações 
também é analisada por nós”. 

Para  Cláudio ,  acompanhar 
a  execução  o rçamentá r i a  do 
Município, acompanhar a gestão 
dos Fundos Especiais municipais, 
e analisar processos relativos 
aos demonstrativos da Lei  de 
Responsabilidade Fiscal são tarefas 
de suma importância, também de 
competência da CAD. “Regularmente, 
fazemos auditorias e inspeções in 
loco nos órgãos municipais e nos 
Fundos Especiais do Município – 
de Saúde – FMS, e do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB 
(antigo FUNDEF). De dois em dois 
anos fazemos um tipo de auditoria, 
em todas as empresas, de uma só vez, 
com relatório padrão, para verificar 
um tema único. Este ano avaliamos a 
parte fiscal: recolhimento de tributos, 
retenções. No dia a dia, atendemos às 
muitas solicitações de informações 
relacionadas a algum tipo de auditoria 
feita por nós; esclarecemos dúvidas 
para instrução de processos e sobre 
determinado processo. A maior 
demanda é da Câmara de Vereadores 
e do Ministério Público. 

Segundo Cláudio, alguns Órgãos 
não são receptivos às Auditorias e/
ou Inspeções realizadas por técnicos 
do TCMRJ. “Geralmente somos bem 
recebidos, mas às vezes, não. Há 
gestores que não entendem que 
fomos nomeados e autorizados por 
conselheiros do Tribunal a fazer 
aquela inspeção. Acho que é mesmo 
do ser humano não gostar de ser 
fiscalizado, mas, às vezes, o Relatório 
da Auditoria, apontando a necessidade 
de providências, ajuda o Órgão a 
implementar alguma questão interna 
que o gestor estava com dificuldade 
de realizar. Nas inspeções, 80% 
dos erros apontados pela CAD são 

acatados e resolvidos. Nas contas do 
Prefeito, algumas irregularidades se 
repetem anualmente. Mas parece que 
a intenção dessa nova administração, 
desse novo governo, é tentar diminuir 
o número de recomendações feitas pelo 
Tribunal. Parecem estar empenhados 
em resolver os problemas”.

Em setembro de 2005, a Deliberação 
nº 162 do TCMRJ redefiniu e apontou, 
como mais uma das atribuições 
da CAD, a elaboração de estudos 
socioeconômicos sobre o Município 
do Rio de Janeiro. Cláudio explica o 
que mudou para a Coordenadoria: 
“Já fizemos estudos sobre ‘Royalties 
do Petróleo’ e sobre a ‘Dívida Pública 
no Município do Rio de Janeiro’. 
Elaboramos cartilhas com orientações 
para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, e para 
o Fundo dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, com base em 
informações coletadas em diversas 
Inspeções realizadas. É um trabalho 
de pesquisa, demorado”.

Para Cláudio, o concurso do 
TCMRJ, previsto para novembro 
deste ano, é a esperança de que 
passem servidores suficientes para 
repor a perda que a CAD sofreu nos 
últimos cinco anos. “Já chegamos a ter 
um número razoável de funcionários 
– 22; hoje estamos com apenas 
15. Tenho expectativas para esse 
concurso, que considero bastante 
atrativo. Acredito que, pelo bom 
salário, a tendência seja de virem 
pessoas boas, competentes, que 
não façam o TCMRJ de trampolim 
para um lugar melhor. Que venham 
somar à nossa equipe solícita, sem 
competitividade, que gosta do que 
faz. A meu ver, o depoimento do 
assessor Josué resume o pensamento 
do pessoal. 

EQUIPE DA CAD:
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Já não é de hoje que o Direito 
Administrativo mostra sua 
relevância no ordenamento 
jurídico pátrio. 

 Visando combater a corrupção 
que sempre abateu o país por parte de 
alguns agentes públicos e atendendo 
à previsão constitucional do art. 37, 
§ 4º, foi editada a Lei nº 8.429/92. 

O renomado e ilustre advogado 
Mauro Roberto Gomes de Mattos 
confirma, mais uma vez, o acerto 
desta Corte de Contas ao agraciá-lo, no 
ano passado, com o Colar do Mérito 
Vitor Nunes Leal.

Em sua quinta edição, “O Limite 
da Improbidade Administrativa, 
Comentários à Lei nº 8.429/92” 
pretende solver as questões realçadas 

Autor: Mauro Roberto 
Gomes de Mattos
Editora: FORENSE 
5ª edição – 2010

pela evolução da utilização da Lei em 
comento. 

Nota-se o cuidado do Autor, nesta 
edição, por exemplo, ao tocar em 
pontos como: a falta de prejuízo ao 
ente público e a tipicidade da Lei 
(art. 1º); o particular e as condutas 
que o tornam sujeito ativo do ato 
ímprobo (art. 3º); a lesividade ao 
patrimônio público, o ressarcimento 
e o enriquecimento sem causa (art. 
5º); a questão dos bens acrescidos, 
sua perda e indisponibilidade (arts 6º 
e 7º); a boa-fé e o ato de improbidade 
(art. 10), entre outros. 

Desde o lançamento da obra, no 
prefácio do Professor Ives Gandra da 
Silva Martins, impressionou o zelo do 
autor em examinar os 25 artigos da 

O LIMITE DA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: COMENTÁRIOS À 
LEI Nº 8429/92

Teresa Queiroz
Assistente da Assessoria Jurídica do TCMRJ

Lei de Improbidade Administrativa. 
Nas palavras do ilustre mestre “... o 
que diferencia o magnífico trabalho 
de Mauro não é a sua preocupação 
de esgotar o conteúdo da lei, de 
cobrir a doutrina e a jurisprudência 
dominantes, mas de ofertar sua própria 
visão dos comandos legislativos 
superiormente valorizadas, por ser, 
reconhecidamente, um excelente 
administrativista”.  

Ao longo das mais de 700 páginas, 
percebe-se também, que o autor 
brindou, os leitores, com as mais 
recentes interpretações adotadas 
pelos Tribunais sobre as questões 
ligadas ao tema. Sem dúvida, um livro 
indispensável!

Especializada em Direito 
Administrativo, abran-
gendo também outros 
ramos do Direito e ainda 

Contabilidade Pública e Auditoria, 
a Biblioteca do TCMRJ atende ao 
público interno e externo, dispondo 
de um acervo de mais de 20.000 
itens, entre livros, revistas, DVDs 
e audiolivros.

Seu catálogo é disponibilizado 
para consulta pelo público interno 
e externo na homepage do TCMRJ, 

através do sistema Informa On-
Line, destacando-se o conjunto 
de mais de 12.000 artigos de 
revistas especializadas em direito 
administrativo, licitações e contratos 
e controle externo.

A Biblioteca Desembargador 
R i b e i r o  d e  Fr e i t a s  p o s s u i 
convênios com outros Centros de 
Documentação, fazendo parte da 
Rede Bibliocontas de Tribunais 
de Contas de todo o Brasil e do 
exterior, de forma a ampliar seus 

recursos informacionais através 
de pesquisas e empréstimos entre 
Bibliotecas. Presta serviços de 
busca não só em suas bases de 
dados, mas também em outras bases 
nacionais e internacionais, via 
web. E oferece, também, serviços 
de empréstimo domiciliar aos 
servidores do TCMRJ e consulta 
local ao público interno e externo, 
possuindo terminais com acesso 
à web para utilização pelos seus 
usuários.

Biblioteca Desembargador Ribeiro de Freitas

livros
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“
”

Agradeço a V. Exª a remessa da 
Revista do Tribunal, que apresenta 
re levantes  d iscussões  para  o 
desenvolvimento de políticas públicas 
para o nosso Município do Rio de 
Janeiro.

Francisco Dornelles
Senador

Com meus  cumpr imentos , 
agradeço o envio da Revista TCMRJ, 
desse renomado Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, Ano 
XXVII, Nº 44, Maio de 2010.

Parabenizo Vossa Excelência 
e toda a equipe envolvida nesta 
publicação, pela excelência do trabalho 
realizado.

Wilson Rogério Wan-Dall
Conselheiro Presidente TCE/SC

Cumprimentando-o cordialmente, 
quero agradecer o exemplar da 
publicação TCMRJ, nº 44/ Maio 2010 
que me foi encaminhada.

Gerson Camata
Senador 

Tenho a honra de acusar o 
recebimento da revista Controle 
Externo e Democracia – Por um Rio 
Sustentável, nº 44, Maio de 2010, 
enviada por Vossa Excelência.

Mauro Luiz Campbell Marques 
Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça

Acabo de receber o nº 44 da Revista 
TCMRJ, que muito agradeço. Vou ler 
com cuidado o seu rico e variado 
conteúdo.

Muitos parabéns por conseguir 
manter com a qualidade e regularidade 
constante esta preciosa Revista, que é 
uma referência.

José F. F. Tavares
Director-Geral do Tribunal de 

Contas de Portugal

Cumprimentando-o cordialmente, 
temos a honra de dirigir-nos à Vossa 
Excelência para manifestar nossos 
mais efusivos agradecimentos pela 
remessa do primoroso exemplar da 
Revista TCMRJ nº 44, mês de maio 
de 2010, com especial menção 
aos títulos abordados na referida 
edição, tanto pela diversidade dos 
assuntos discorridos, quanto pela 
sua tempestividade, em consonância 
com os compromissos que a atual 
gestão municipal vem adotando.

C u m p r e - n o s  d e s t a c a r  a 
importância da missão constitucional 
atribuída a esse órgão de fiscalização 
e controle externo, zelando pelo 
r igoroso cumprimento da boa 
administração, orientando os gestores 
e, principalmente, atendendo aos 
anseios da sociedade, que aclama 
pela correta e eficiente aplicação dos 
recursos públicos.

M a r c o  A n t o n i o  S o u z a  d e 
Almeida

Diretor-Presidente da RIOURBE

Cumprimentando-o, agradeço 
a Vossa Excelência a gentileza da 
remessa de um exemplar da Revista 
TCMRJ, edição de maio/2010, que tem 
como destaque a temática “Controle 
Externo e Democracia”.

Ao ensejo, externo parabéns pelo 
excelente nível editorial daquela 
publicação.

Conselheiro Isnaldo Bulhões 
Barros

Presidente do TCE / AL

O Comitê Olímpico Brasileiro vem, 
pelo presente, acusar o recebimento 
e agradecer a Vossa Excelência a 
amabilidade de enviar o exemplar  
nº 44 da Revista TCMRJ, edição de 
maio 2010.

Ao reiterar os mais sinceros 
agradecimentos, quero registrar a 
excelente qualidade deste trabalho, 
o que, certamente, será uma valiosa 
contribuição ao nosso acervo.

C u m p r i m e n t a m o s  Vo s s a 
Excelência e o TCMRJ pela iniciativa, 
e aproveitamos a oportunidade para 
renovar protestos de elevada estima e 
consideração.

Saudações Olímpicas.
Carlos Arthur Nuzman
Presidente do COB

A o  p r e z a d o  a m i g o ,  o s 
agradecimentos pela remessa de mais 
um número da excelente revista, 
que reflete a sua personalidade, a 
“TCMRJ”.

Não posso deixar de exaltar a qualidade dos textos da Revista TCMRJ. 
A edição de maio traz uma entrevista com o Presidente do TCU, Ubiratan 
Aguiar, onde ele faz a reflexão, da qual compartilho, de que o papel do 
controle será menos incômodo à medida em que os gestores estiverem 
investidos dos princípios norteadores da administração pública, tendo-o 
como um órgão de orientação que contribui para que tudo ocorra da melhor 
forma possível. Esta parceria é fundamental para que os recursos públicos 
sejam bem empregados – papel tanto do Gestor quanto dos Controles.

Paulo Jobim Filho
Secretário Municipal de Administração
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A revista é espelho da sua bem 
fazeja administração.

Fonseca Passos

Agradeço a V. Exª a gentileza do 
envio da Revista TCMRJ e parabenizo-o 
pela excelência do trabalho, com 
conteúdo crítico sobre assuntos de 
extrema pertinência.

Foco da citada revista, o tema 
da sustentabilidade assume, hoje, 
importância inegável nas esferas 
pública e privada. A Assembleia 
Legislat iva de Minas,  também 
envolvida em projetos voltados para 
a preservação do meio ambiente, 
aplaude a iniciativa do Tribunal 
de Contas em divulgar as ações 
do Município do Rio de Janeiro 
em pro l  do  desenvo lv imento 
sustentável.

Deputado Doutor Vianna
Presidente em exercício  da 

Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais

Cumpr imentando - o ,  acuso 
o recebimento do exemplar da 
publicação Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro, ANO XXVII – Número 44.

Ao agradecer a gentileza da 
remessa, releva notar a qualidade 
e importância da obra, que será de 
grande valia e muito contribuirá para o 
enriquecimento do acervo bibliográfico 
desta Instituição Ministral.

Marcos Antônio Ferreira das 
Neves

Procurador-Geral de Justiça, em 
exercício, do Ministério Público do 
Pará

Cumpre-me agradecer a V. Exa. 
o envio da Revista nº 44 que, como 
de costume, contém artigos de muito 
interesse.

A. Mira Crespo
Juiz Conselheiro do Tribunal de 

Contas de Portugal 

Apresentando a V. Exª meus 

cumprimentos, agradeço a remessa 
da edição 44, maio 2010, anos XXVII, 
da Revista TCMRJ.

Felicito a V. Exª pelo rico conteúdo 
da Revista, particularmente a entrevista 
com o Sr. Aroldo de Mendonça, “Gente 
que faz a diferença”, ação que muito 
deveria ser seguida por todos em 
benefício dos mais carentes.

Adionel Carlos da Cunha
A s s e s s o r  d e  I m p r e n s a  d a 

Arquidiocese do Rio de Janeiro 

Com meus cumprimentos, registro 
o recebimento do exemplar do livro 
“Controle Externo e Democracia – 
Por um Rio Sustentável”, agradeço a 
gentileza da remessa e parabenizo a 
todos articuladores que colaboraram 
com a relevante publicação.

Alceu José Torres Marques
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais

Agradeço o recebimento da Revista 
TCMRJ, ressaltando a sua importância 
para uma maior visão sistemática de 
nossa sociedade.

Jardel Antunes de Souza Elias
Administrador – CRA-RJ

Agradeço pelo envio do exemplar 
nº 44 – Maio/2010, da Revista desse 
Tribunal de Contas/RJ. E parabenizo 
Vossa Excelência pela produção e 
distribuição do material.

Marcelo Farra de Carvalho
Procurador-Geral de Justiça do 

Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso

Felicito Vossa Excelência e equipe 
pela excelente qualidade da vossa 
revista, n° 44, de maio de 2010, que 
acabei de ler e de analisar, aqui no 
Tribunal de Contas de Portugal. Com 
os melhores cumprimentos. 

José Manuel Monteiro da Silva
Juiz Conselheiro do Tribunal de 

Contas de Portugal

He recebido el ejemplar de la 
revista que ha tenido la amabilidad 
de enviarme. Agradezco mucho su 
atención por hacérmela llegar, y 
aprovecho la ocasión para enviarle un 
muy cordial saludo.

Ignacio Jiménez Raneda
Rector da Universitad de Alicante

 Em nome do Prefeito Municipal, 
Sr. Dário Elias Berger, confirmo o 
r eceb imento  do  exempla r  em 
epígrafe. Manifesto meus sinceros 
cumprimentos pela excelência da 
publicação, que será incorporada ao 
acervo bibliográfico da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.

Sebastião José Machado
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e 

Florianópolis
Secretário Adjunto Municipal de 

Governo

Cumprimentando Vossa Excelência, 
sirvo-me do presente para acusar o 
recebimento de 01 (um) exemplar da 
Revista TCMRJ, Ano XXVII, nº 44 de 
maio/2010.

Colho do ensejo para agradecer 
o envio da mencionada publicação e 
registrar a qualidade dos trabalhos nela 
contidos.

Geraldo Margela Correia
Presidente da Associação do 

Ministério Público de Pernambuco – 
AMPPE

Honrados com o recebimento 
dos exemplares da Revista TCMRJ, 
queremos agradecer pela gentileza 
da lembrança de nossos nomes e, ao 
mesmo tempo, pela oportunidade 
que nos concede de acompanhar 
as atividades administrativas desse 
respeitável Tribunal, sob sua competente 
presidência.

Elizabeth Santos Cupello
Presidente da Academia Valenciana 

de Letras
Mário Pellegrini Cupello
Presidente do Instituto Cultural 

Visconde do Rio Preto
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

Recebendo e encaminhando sugestões, 
reclamações, denúncias e críticas, a Ouvidoria 
do TCMRJ completa mais um ano de serviços 
prestados ao cidadão carioca.

Pelo telefone 0800-2820486 ou no site  
www.tcm.rj.gov.br, o cidadão poderá colaborar 
com o acompanhamento da gestão pública.

Missão: 
Exercer o controle 
externo da gestão dos 
recursos públicos, a 
serviço da sociedade 
carioca.

Visão: 
Ser referência como 
órgão de controle, 
reconhecido pela 
sociedade como 
indispensável à 
melhoria da gestão 
pública e à defesa do 
interesse social.

30 anos




