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Missão: 
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carioca.
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ais uma vez, volto 
ao tema que julgo 
merecedor de toda a 
atenção por parte do 
Sistema Tribunais 
de Contas, relativo à 

necessidade premente de obediência aos 
mandamentos relativos ao seu modelo 
normativo, instituídos na Lei Maior. Se a 
Constituição, do ponto de vista político, 
é um conjunto de decisões tomadas pelo 
poder constituinte ao criar ou reconstruir 
o Estado, instituindo os órgãos de poder 
e disciplinando as relações que manterão entre si e a 
sociedade, dispondo ainda sobre a organização, estrutura, 
atribuições e competências de cada um deles, não há 
como descumprir, sob qualquer alegação, o dispositivo de 
conteúdo claro e taxativo que fixa, limita e circunscreve 
a composição do Tribunal de Contas da União, inscrito 
no art. 73 da Constituição da República, estendendo-se, 
pelo texto do art. 75, os mesmos critérios aos demais 
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, de forma 
incontroversa. 

A busca contínua pelo aprimoramento institucional 
dos Tribunais de Contas deve considerar, prioritariamente, 
o respeito às normas constitucionais, da mesma forma que 
os órgãos de controle têm, como parâmetro de julgamento 
dos atos de seus jurisdicionados, o cumprimento da 
legalidade e dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública, insculpidos no art. 37 da Carta 
Magna. Senão, que legitimidade terão os Tribunais de 
Contas ao exigirem dos órgãos sob sua jurisdição o 
cumprimento das normas legais se nem mesmo eles as 
cumprem?

A despeito de todas as recomendações da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas – Atricon nesse 
sentido, persiste ainda obstinada resistência por parte de 
alguns de seus membros em seguir as diretrizes emanadas 
da Constituição da República, que determinam que na 

composição do colegiado dos Tribunais de 
Contas haja um Auditor e um Procurador 
do Ministério Público Especial de Contas, 
em flagrante desrespeito à Lei Maior. 
Afinal, trata-se de duas categorias que 
se originam de concurso público, meio 
tão democrático de acesso aos Tribunais 
de Contas quanto o da indicação pelo 
Poder Legislativo. No mesmo diapasão, a 
avaliação das exigências constitucionais 
de idoneidade moral, reputação ilibada 
e notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros deve 

seguir o  mesmo rigor que determina as competências e 
encargos atribuídos aos Tribunais de Contas.

O  Judiciário só deve ser instado a manifestar-se 
em caso de óbvia dubiedade da norma constitucional, 
e já procedeu à exegese do referido dispositivo 
constitucional, firmando jurisprudência sobre a 
matéria na Súmula 653/STF: “Os Tribunais de Contas 
estaduais deverão ter quatro Conselheiros eleitos pela 
Assembleia Legislativa – ou Câmara Municipal, nos 
casos dos Tribunais de Contas dos Municípios –  e três 
outros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo do 
Estado-membro.  Dentre os três Conselheiros nomeados 
pelo Chefe do Poder Executivo estadual, apenas um 
será de livre nomeação do Governador do Estado. Os 
outros dois deverão ser nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo local, necessariamente, dentre ocupantes 
de cargos de Auditor do Tribunal de Contas (um) e de 
membro do Ministério Público junto à Corte de Contas 
local (um)”. 

Portanto, os Tribunais de Contas, como instrumento 
a serviço da cidadania, assegurando aos cidadãos os seus 
direitos – no sentido da legalidade, da moralidade e da 
economicidade na aplicação dos recursos públicos –, devem 
dar o exemplo e obedecer ao que determina a Constituição 
da República, sob pena de padecer de descrédito perante 
as instituições e a sociedade.

O modelo constitucional 
dos Tribunais de Contas
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3 .... Cidadania
Nunca se falou tanto sobre cidadania, em nossa 

sociedade, como nas últimas décadas. Mas, afinal, o que 
é cidadania?

O tema é explorado em suas diversas facetas por 
renomados estudiosos do assunto: o jurista Dalmo 
Dallari (Cidadania e Direitos Humanos), o professor da 
Universidade Federal Fluminense, Napoleão Miranda 
(Aspectos Sociojurídicos da Cidadania), o desembargador 
e professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro, Sylvio Capanema (Um Novo Direito para um Novo 
Tempo); o procurador do TCMRJ, José Ricardo Parreira 
de Castro (Tribunais de Contas e Cidadania); o conselheiro 
do TCE/PB, Nominando Diniz Filho (A Comunicação 
Institucional como Instrumento de Cidadania) e o 
historiador e professor da USP e UNICAMP, Jayme Pinsky 
(Afinal, o que é Cidadania?).

35 .... novos rumos para o rio                                                                                                              
Depois de muitas décadas sem intervenções 

significativas, o Rio de Janeiro ganhará grandes 
investimentos em mobilidade urbana através das vias 
expressas que interligarão a cidade. A representatividade 
destas obras, os benefícios para a população, os custos, 
os aspectos socioeconômicos e o impacto ambiental são 
apresentados em detalhes pelo prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, em entrevista à Revista TCMRJ, e nos artigos dos 
secretários municipais de Obras, Alexandre Pinto da 
Silva (Priorizando a mobilidade urbana) e de Transportes, 
Alexandre Sansão (Para onde vai o Rio).

O TCMRJ acompanha as obras por meio de visitas 
técnicas realizadas pelos técnicos da 2ª IGE. Simone de 
Souza Azevedo, Inspetora-Geral apresenta os relatórios 
(Intervenções viárias para a Copa do Mundo de 2014 e 
Jogos Olímpicos 2016 – Acompanhamento Técnico). O 
engenheiro Altair Torres avalia o transporte público, em 
especial os BRT’s (O Transporte público no Município do Rio 
de Janeiro) e o ambientalista Rogério Rocco opina sobre 
as obras viárias (Transporte na Capital Olímpica). 

                       
74 .... retrato dos bairros

A atraente Barra da Tijuca  e a histórica e distante 
Santa Cruz são  visitadas nesta edição.

78 .... Gente que faz a diferença                                                                                                     
Sandra Nóbrega – Fundadora da Casa de Apoio à 

Criança com Câncer Santa Tereza, que atende cerca de 
90 famílias de crianças com neoplasia, com hospedagem, 
alimentação e transporte, além de orientação psicológica, 
odontológica, pedagógica, e atividades de cunho social.

 

101 .... tCmrJ em pauta

81 .... mediação e avaliação de desempenho 
de entidades sem fins luCrativos                                     

O economista Raul Edgard Bastos Medeiros considera 
que o desempenho dessas entidades não deve ser medido 
apenas pelos seus aspectos econômico e financeiro e fala 
dos instrumentos de medição existentes.

83 .... as instituições de Contas
Em seu artigo sobre as Instituições de Contas, o 

senador Jarbas Maranhão dá uma pequena “aula” sobre 
os métodos de controle através dos tempos.

85 .... a Constituição e a lei da fiCha limpa
O conselheiro aposentado Humberto Braga, do TCE/RJ, 

explica, em seu artigo, que é precisamente para impedir o 
arbítrio da maioria que existe a Constituição. E considera 
que é absurdo pretender que o STF viole a Carta Magna 
para agradar à opinião pública. 

86 .... músiCa no museu 
 Sérgio Costa e Silva, diretor do “Música no Museu”, 

fala sobre a grandiosidade do projeto, que é a versão 
brasileira do que acontece nos museus de maior expressão 
no mundo.

90 .... personalidade 
João Havelange, Presidente de Honra da FIFA, e o 

Ministro aposentado do Tribunal de Contas da União, 
Luciano Brandão Alves de Souza, falam de suas vidas e 
dos valores que nortearam suas carreiras.

95 .... vale a pena ler de novo                                                                                                          
Matérias publicadas na imprensa que, por seu 

interesse e atualidade, merecem ser relidas.

O 4º CONINTER - Encontro 
Brasileiro para Capacitação 
de Controladores Internos e 
Externos e o VIII Congresso 
da EUROSAI são alguns dos 
eventos publicados nesta 
edição, juntamente com 
atividades e fatos ocorridos 
no período de fevereiro a 
maio de 1911.

122 .... visitas                      
123 .... por dentro do tCmrJ                                      
128 .... livros  
130 .... Cartas

artiGos
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C
idadania não é uma definição estanque, mas um conceito 
histórico, cujo sentido varia no tempo e no espaço. 

Sempre em transformação, a concepção moderna de cidadania 
implica na exigência de respeito e efetivação de todos direitos 
fundamentais da pessoa humana, que são inerentes à natureza 

humana e iguais para todos os seres humanos, sem qualquer discriminação.
No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito, 

pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que em uma coletividade os 
direitos de um indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres 
dos demais componentes da sociedade.

Participar, de forma consciente e responsável, dos destinos da sociedade, é 
ser cidadão.

3
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A noção de cidadania, ligada a 
uma circunstância fundamental 
da pessoa humana, é essencial 
para a concepção e a realização 

da sociedade democrática do século XXI. 
Para que se apreenda o significado da 
cidadania e porque ela é proclamada 
como um dos fundamentos da república 
no Brasil, é importante ir às origens, 
conhecer as primeiras afirmações 
da cidadania,  e acompanhar sua 
evolução através da história, inclusive 
as manipulações que se fizeram em 
torno dela, utilizando-a para a afirmação 
de uma sociedade de pessoas livres e, 
ao mesmo tempo, para a imposição de 
discriminações.

As primeiras reflexões sobre a 
cidadania encontram-se na obra de 
um dos grandes filósofos da Grécia 
antiga, o ateniense Sólon, que viveu 
nos séculos VII e VI antes da era Cristã 
e cujos pensamentos são expostos com 
muita clareza e objetividade na obra 

Sólon de Atenas, de Gilda Naécia Maciel 
de Barros, professora da Faculdade 
de Educação da Universidade de São 
Paulo. Nessa obra é dada grande ênfase 
aos ensinamentos e às ponderações de 
Sólon sobre a cidadania, ficando evidente 
que já se ligava a noção de cidadania 
ao ideal de uma sociedade livre, cujo 
governo deveria incluir um papel ativo 
de uma parte considerável do povo, 
que eram os cidadãos. Assinalando 
que, a par de importantes reformas 
políticas e jurídicas realizadas em 
Atenas, Sólon atuou também como 
educador, sobretudo educador para 
a cidadania, Gilda de Barros assim 
ressalta este aspecto da contribuição 
de Sólon: “Acreditando que a saúde de 
um organismo político não só depende 
das instituições que o integram, como 
também dos indivíduos encarregados 
de representar os integrantes e de 
cada membro da comunidade, julgou 
ele encontrar na formação do caráter 

um meio mais seguro de garantir 
a manutenção do equilíbrio social. 
Ensinando aos atenienses que todo 
cidadão - governante e governado - é o 
construtor da ordem, guardador da lei e 
responsável direto pelos males da vida 
pública”1.

Ainda na Grécia ,  tem grande 
importância para a fixação do conceito 
de cidadania e a compreensão de seu 
significado político a obra de Aristóteles, 
sobretudo seu tratado sobre A Política, 
no qual faz referência expressa e 
minuciosa ao cidadão e à cidadania, 
complementando referências feitas 
em trabalhos anteriores. Diz, então, 
Aristóteles, que “é cidadão aquele que 
tem uma parte legalmente admitida na 
autoridade deliberativa e na autoridade 
judiciária”, acrescentando em seguida: 
“chamamos cidade à multidão de 
cidadãos capaz de se bastar a si mesma 
e de obter, em geral, tudo o que é 
necessário à sua existência”.2

Para o jurista Dalmo de Abreu Dallari, a concepção 
moderna de cidadania é muito mais do que uma 
circunstância jurídica ligada aos direitos políticos. 
“Ela compreende também os direitos políticos, 
porém, muito mais do que isso, ela implica a 
exigência de respeito e efetivação de todos direitos 
fundamentais da pessoa humana, que são inerentes 
à natureza humana e iguais para todos os seres 
humanos, sem qualquer discriminação”.  

Dalmo de Abreu Dallari
Professor Emérito da Faculdade de Direito da USP 
Membro da Comissão Internacional de Juristas

Cidadania e Direitos 
Humanos

1. a Cidadania na antiGuidade

1. Gilda Naécia Maciel de Barros, A Cidadania Antiga, São Paulo, Ed. Humanitas, 1999, págs.59/60.
2. Aristóteles, A Política,  Livro 3º, Cap. 1º, § 8º.
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Na sequência da história, Roma, 
pela ação de líderes políticos e de 
pensadores que haviam estudado na 
Grécia ou conheciam as obras de autores 
gregos, também adotou e desenvolveu 
a noção de cidadania, que foi usada 
para indicar a situação política de uma 
pessoa e os direitos que essa pessoa 
tinha ou podia exercer, como também 
para estabelecer uma nítida distinção 
entre os romanos e os não-romanos. 
A noção romana de cidadania exerceu 
influência direta na definição de alguns 
aspectos fundamentais da ordem política 
estabelecida na França e, a partir dela, 
em grande parte do mundo, a partir 
das revoluções burguesas do século 
dezoito, sendo oportuno e conveniente 
relembrar alguns de seus pontos básicos. 
Numa consideração mais ampla, pode-
se dizer que a sociedade romana fazia 
discriminações e separava as pessoas em 
classes sociais, mas, em consequência 
das conquistas políticas internas e 
internacionais, ocorreu uma evolução, 
na qual a noção de cidadania teve muita 
importância.

Havia, em primeiro lugar, a distinção 
entre os romanos e os estrangeiros, mas 
os romanos não eram considerados 
todos iguais, existindo várias categorias. 
Em relação à liberdade das pessoas, 
era feita a diferenciação entre livres e 
escravos, surgindo depois a categoria 
dos libertos; mas entre os que eram livres 
também não havia igualdade,  fazendo-
se uma distinção entre os patrícios, 
membros das famílias mais importantes 
que tinham participado da fundação de 
Roma e por isso  considerados nobres, 
e os plebeus, que eram pessoas comuns 
e não tinham o direito de ocupar todos 
os cargos políticos. Com o tempo foram 
sendo criadas categorias intermediárias, 
para que alguns plebeus recebessem um 
título que os colocava mais próximos dos 
patrícios e lhes permitia ocupar os cargos 
mais importantes. Um registro minucioso 
dessa evolução, e que interessa bastante 
ao estudo do significado e da evolução 
da cidadania, foi feito por Geraldo de 
Ulhoa Cintra, em sua obra  denominada, 
precisamente, De Statu Civitatis. 

Q u a n t o  à  p o s s i b i l i d a d e  d e 
participar das atividades políticas e 
administrativas havia uma distinção 
importante entre os próprios romanos. 
Em princípio, os romanos livres tinham 
a cidadania, eram, portanto, cidadãos, 
mas nem todos podiam ocupar os 
cargos políticos, como o de senador 
ou de magistrado, nem os mais altos 
cargos administrativos. Como observa 
Ulhoa Cintra “a plenitude de capacidade 
jurídica está ínsita à cidadania, de tal 
modo que essa mesma capacidade 

jurídica romana só se perde perdendo 
a cidadania”. Outro aspecto importante 
é que se fazia uma distinção entre 
cidadania e cidadania ativa. Só os 
cidadãos ativos tinham o direito de 
participar das atividades políticas e 
de ocupar os postos mais importantes 
d e  a d m i n i s t ra ç ã o  p ú b l i c a 3. U m a 
particularidade que deve ser ressaltada 
é que as mulheres não tinham a 
cidadania ativa e por esse motivo 
nunca houve mulheres no Senado nem 
nas magistraturas romanas.

3 Geraldo de Ulhoa Cintra, De Statu Civitatis. 

A cidadania compreende um conjunto 
de direitos humanos, tanto individuais 
quanto sociais, tanto civis e políticos quanto 
econômicos, sociais e culturais.
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2. a Cidadania na ordem polítiCa burGuesa

Muitos séculos depois , 
no século XVIII, vários 
pontos da concepção 
antiga de cidadania foram 

retomados e postos em prática, mas 
com nova configuração, que refletia as 
circunstâncias políticas. Isso aconteceu 
com maior evidência teórica e prática 
na França, ao ser implantada uma 
nova ordem política em decorrência da 
revolução burguesa.  Como é sobejamente 
conhecido, entre os principais objetivos 
dos revolucionários estavam a liberdade, 
para os indivíduos e o patrimônio, 
e a igualdade, para eliminação dos 
privilégios, inclusive o privilégio de 
participar do poder político. Essas eram 
aspirações dos burgueses e também das 
camadas mais pobres da população, os 
trabalhadores, pois a parcela do povo 
que trabalhava em regime extremamente 
pesado, com longas jornadas, salários 
baixos e sem nenhuma proteção 
aspirava por igualdade, achando que, 
se todos fossem iguais, as pessoas mais 
humildes também poderiam participar 
do governo e desse modo as leis seriam 

mais justas. E a cidadania passou a ser 
um ponto fundamental da linguagem 
revolucionária, entendendo-se que, 
se todos fossem cidadãos e cidadãs, 
ninguém sofreria arbitrariedades e todas 
as pessoas, homens e mulheres, teriam o 
direito de participar do governo. 

Essa crença, na garantia da igualdade 
de direitos, sofreu um sério abalo 
quando, em 1789, a Assembleia Nacional 
aprovou um documento sobre os 
direitos fundamentais, denominando-o 
“Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão”. Houve protestos veementes 
de algumas líderes femininas, que o 
consideraram discriminatório, e uma 
delas, Olympe de Gouges, apresentou 
o projeto de uma “Declaração dos 
Direitos da Mulher e da Cidadã”, tendo a 
ingenuidade de escrever, na apresentação 
do projeto, que o dedicava à rainha 
Maria Antonieta. A Assembléia reagiu 
indignada, não tomou conhecimento do 
projeto e, mais do que isso, denunciou a 
autora como inimiga da Revolução, tendo 
sido ela condenada à pena de morte, 
morrendo guilhotinada.

No ano de 1791, a Assembleia aprovou 
a primeira Constituição francesa e aí já se 
estabeleceram regras que deformavam 
completamente a ideia de cidadania 
como expressão de igualdade e do direito 
de participação política. Recuperando 
a antiga diferenciação romana entre 
cidadania e cidadania ativa, os constituintes 
estabeleceram que, para ter participação 
na vida política, votando e recebendo 
mandato e ocupando cargos no governo e 
na Administração Pública, era preciso ser 
cidadão ativo. E na própria Constituição 
ficou expresso que para ter a cidadania 
ativa era necessário ser francês – estando 
implícito que se referiam apenas ao sexo 
masculino –, ter uma renda anual elevada e 
não ser empregado de ninguém, exigências 
que só podiam ser atendidas pelos homens 
ricos, ou seja, os burgueses. A partir daí a 
cidadania continuou a indicar o conjunto 
de pessoas vinculadas juridicamente ao 
Estado, mas deixou de ser um símbolo da 
igualdade de todos, e com a diferenciação 
entre cidadãos comuns e cidadãos ativos, 
passou a designar uma nova classe de 
privilegiados.

3. a Cidadania na ordem ConstituCional brasileira

a) A Cidadania na Primeira Constitui-
ção brasileira

A noção de cidadania foi introduzida 
no sistema jurídico-político brasileiro 
em 1824, com a aprovação da primeira 
Constituição do Brasil. Para se ter 
ideia dos avanços ocorridos e de sua 
caracterização, será interessante 
confrontar as disposições da primeira 
Constituição, de 1824, com as da atual 
Constituição, de 1988.

Fortemente influenciados pelos 
filósofos políticos franceses, os líderes 
da primeira assembleia constituinte 
brasileira deram bastante ênfase à noção 
de cidadania. Com efeito, o Título 2º foi 
denominado “Dos Cidadãos Brazileiros” 
e nele foram incluídos três artigos. O 
primeiro deles, o artigo 6º, começa pelas 
palavras “São Cidadãos Brasileiros” 
e faz em seguida uma enumeração, 
em cinco incisos,  dos requisitos 
para que alguém fosse considerado 

brasileiro, começando pelos nascidos 
no Brasil e concluindo pela figura dos 
“estrangeiros naturalizados, qualquer 
que seja a sua Religião”, dispondo 
que a lei determinaria as qualidades 
precisas para obtenção da Carta de 
naturalização. No artigo 7º dispõe-se, 
em três incisos, sobre quem “Perde 
os Direitos de Cidadão Brasileiro”. E o 
artigo 8º especifica duas hipóteses de 
suspensão do exercício dos Direitos 
Políticos, que eram, em primeiro lugar, 
por incapacidade física ou moral e, a 
par disso, “por sentença condenatória a 
prisão, ou degredo”, enquanto durassem 
os seus efeitos.

Mais adiante, no Capítulo VII, 
intitulado “Das Eleições”, a Constituição 
fixou uma série de regras sobre o 
sistema eleitoral. Foram estabelecidas 
aí inúmeras restrições à cidadania, 
prevendo-se a eleição indireta dos 
Deputados, Senadores e Membros 

dos Conselhos das Províncias. Eles 
seriam eleitos por um colégio eleitoral 
escolhido pela massa dos cidadãos 
ativos, em eleições primárias realizadas 
nas Assembleias Paroquiais, mas nelas 
estavam impedidos de votar os que, 
embora cidadãos, fossem enquadrados 
em certas categorias ali especificadas. É 
interessante assinalar que, refletindo a 
influência francesa, estabeleceu-se que 
não poderiam votar nas Assembleias 
Paroquiais, entre outros, os “criados 
de servir” e “os que não tiverem, de 
renda líquida anual, cem mil réis por 
bens de raiz, indústria, comércio ou 
Emprego”. Além disso, também na 
linha da garantia de privilégios para 
os mais ricos, estabeleceu-se que 
no segundo nível, nas eleições para 
Deputados, Senadores, não poderiam 
votar os que, embora escolhidos nas 
eleições primárias para compor o 
colégio eleitoral, não tivessem, de 
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renda líquida anual, duzentos mil réis 
por bens de raiz, indústria, comércio 
ou emprego.

Embora só apareça discretamente 
a referência a cidadãos ativos, no ponto 
em que são fixadas as regras do sistema 
eleitoral, a distinção entre cidadania 
e cidadania ativa fica óbvia. Isso foi 
bem observado por Pimenta Bueno 
em seus comentários à Constituição do 
Império, onde esclarece que a qualidade 
de nacional ou brasileiro é distinta da 
de cidadão ativo. E acrescenta que se 
diz ativo para diferençar de simples 
cidadão, que é sinônimo de nacional4. 
Na realidade, como se viu acima, fez-se 
a discriminação com base em critérios 
econômicos, quanto ao exercício dos 
direitos políticos. Outro ponto que 
merece referência é que se manteve 
também a exclusão das mulheres do 
exercício dos direitos políticos, o que, 
obviamente, tinha por efeito a limitação 
expressiva de seus direitos de cidadania 
ou, seja, a negação da cidadania ativa. 
Essa exclusão só foi eliminada em 1933, 
por um decreto do governo provisório, 
que permitiu às mulheres a participação, 
como eleitoras e candidatas, dando-lhes, 
portanto, a cidadania ativa, nas eleições 
para a Constituinte. Na sequência, a 
Constituição de 1934 tornou definitiva 
a aquisição da cidadania ativa pelas 
mulheres.

b) Cidadania e Direitos Humanos na 
Constituição de 1988

A Constituição brasileira de 1988 

dá ênfase especial à cidadania, que é 
afirmada como princípio fundamental 
da República, ficando implícito que 
ela foi aí utilizada com o sentido mais 
amplo que adquiriu modernamente 
e que vai  além da afirmação da 
nacionalidade. Com efeito, esta é tratada 
no Título II, que se refere aos Direitos e 
Garantias Fundamentais, sendo objeto 
de um capítulo especial, o Capítulo III, 
intitulado “Da Nacionalidade” e iniciado 
pelo artigo 12 da Constituição, que 
estabelece: “São brasileiros...”, fazendo 
em seguida a distinção entre natos 
e naturalizados e prevendo algumas 
consequências em decorrência dessa 
diferenciação.

Diz o artigo 1º da Constituição 
que a República Federativa do Brasil 
Constitui-se em Estado democrático 
de direito e tem como fundamentos:...
II. a “cidadania;”. Esse tratamento 
constitucional da expressão “cidadania”, 
dando-lhe a condição de fundamento 
da República, deixa evidente que 
ela foi aí utilizada com o significado 
mais moderno, definido pelo novo 
constitucionalismo decorrente da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948. Nessa concepção, 
a cidadania compreende um conjunto 
de direitos humanos, tanto individuais 
quanto sociais, tanto civis e políticos 
quanto econômicos, sociais e culturais. 
Ter a cidadania é ser titular desses 
direitos e ter legitimidade para a 
participação ativa na vida da sociedade, 
inclusive no governo, bem como para agir, 
por todos os meios constitucionalmente 

previstos, para exigir o respeito aos 
direitos fundamentais e sua efetivação 
no plano concreto.

Quanto ao significado da cidadania 
na Constituição brasileira são muito 
precisos e esclarecedores os comentários 
d o  e m i n e n te  c o n s t i t u c i o n a l i s t a 
José Afonso da Silva. Ressaltando a 
existência de uma nova dimensão da 
cidadania, construída sob influência 
do enriquecimento dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, 
ele acentua algumas decorrências da 
máxima importância. Assim, nessa 
nova concepção, a cidadania qualifica 
os participantes da vida do Estado e 
exige o reconhecimento do indivíduo 
como pessoa integrada na sociedade 
estatal. Além disso, a nova cidadania 
tem conexão com os conceitos de 
soberania popular, com os direitos 
políticos e com o conceito de dignidade 
da pessoa humana. Tendo por base esses 
elementos, o eminente jurista conclui 
categoricamente:

“A cidadania, assim considerada, 
consiste na consciência de pertinência à 
sociedade estatal como titular dos direitos 
fundamentais, da dignidade como pessoa 
humana, da integração participativa 
no processo do poder, com a igual 
consciência de que essa situação subjetiva 
envolve também deveres de respeito 
à dignidade do outro, de contribuir 
para o aperfeiçoamento de todos. Essa 
cidadania é que requer providências 
estatais no sentido da satisfação de todos 
os direitos fundamentais em igualdade de 
condições”5.

4 José Antônio Pimenta Bueno, Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1959, págs.439 
e 440.
5 José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, São Paulo, Ed.Malheiros, 2005

4. Cidadania e direitos humanos: valores universais

Em conclusão, a cidadania, 
em sua concepção moderna, 
é muito mais do que uma 
circunstância jurídica ligada 

aos direitos políticos. Ela compreende 
também os direitos políticos, porém, 
muito mais do que isso, ela implica a 
exigência de respeito e efetivação de 
todos direitos fundamentais da pessoa 

humana, que são inerentes à natureza 
humana e iguais para todos os seres 
humanos, sem qualquer discriminação. 
Ser cidadão e exercer a cidadania é 
ter respeitada sua dignidade humana 
e respeitar a dos outros, é trabalhar 
permanentemente pelo bem comum, 
exigindo o respeito aos direitos 
individuais sem egoísmo e com espírito 

de solidariedade. 
Exercer a cidadania é buscar, por 

meios pacíficos, a construção de uma 
sociedade justa e democrática, na qual 
a pessoa humana, universalmente 
considerada, seja o primeiro dos valores 
e todos sejam livres e iguais em dignidade 
e direitos.
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H
istoricamente, ser cidadão 
representou sempre ser 
parte de algo – a cidade-
estado grega, a “comunitas” 
latina e feudal, ser membro 

do Estado-Nação moderno -, mas, 
especialmente, ter direitos como parte 
desta totalidade social de referência e ter 
obrigações para com os demais membros 
da comunidade, de forma que a cidadania 
é, por definição, uma situação relacional.

No entanto, a cidadania não implica, 
necessariamente, a igualdade. Por mais 
que, nos dias de hoje, essa equação seja 
não problematizada, já que na formação 
da nossa identidade individual e coletiva 
a noção de que somos iguais aos demais 
membros da sociedade é, por assim dizer, 
o fundamento das nossas noções atuais 
sobre o que é ser cidadão, é necessário, e 
mesmo urgente, compreendermos que a 

Aspectos Sociojurídicos 
da Cidadania

Napoleão Miranda
Professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UFF
Doutor em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução - SBI/IUPERJ
Mestre em Desenvolvimento Urbano por El Colégio de México

cidadania convive com frequência com a 
ausência de cidadania, ou a não cidadania, 
para parcelas significativas de um povo ou 
dos membros de uma nação.

Na própria Grécia do século V a.C., 
berço da noção de cidadania, esta 
era reservada somente aos cidadãos 
atenienses membros das famílias nobres, 
nascidos em território grego, excluindo 
do conjunto de direitos que estão na 
sua base vastas camadas da população, 
desde os estrangeiros e os escravos, até 
as mulheres as quais estava reservado o 
domínio da vida privada – a casa, o lar, 
a vida entre quatro paredes. O mundo 
público, no qual se manifesta de forma 
essencial o exercício da cidadania, era 
um mundo reservado aos membros 
masculinos das elites das cidades-estados 
gregas.

Ao longo da trajetória histórica da 

civilização ocidental, o descompasso 
entre cidadania e igualdade esteve 
sempre presente, continuando a se 
manifestar ainda hoje, quando a noção 
de direitos humanos se tornou, filosófica 
e politicamente, seu fundamento 
mais significativo, para além das suas 
determinações exclusivamente legais ou 
normativas. 

Nas páginas que seguem, buscaremos 
delimitar com maior detalhe a trajetória 
histórica da noção de cidadania, 
procurando mostrar seu caráter histórico, 
suas determinações sociais, sua complexa 
relação com o mundo do Direito – em 
especial, com o tema dos Direitos Huma- 
nos –, assim como as questões urgentes que 
precisam ser enfrentadas, particularmente 
no Brasil, para que se possa falar de 
cidadania plena para todos os membros 
da sociedade.

1. introdução

Para o professor e doutor em Sociologia, Napoleão 
Miranda, “a melhor maneira de fortalecer a 
cidadania e os direitos humanos é continuar 
acreditando nos valores que lhes servem de 
fundamento e na importância central dos seus 
objetivos para os indivíduos e para as sociedades.”
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In te re s s a - n o s  a q u i  a  re l a ç ã o 
que a cidadania mantém com a 
modernidade, isto é, com este 

período da história recente da civilização 
ocidental em que passa a prevalecer, 
progressivamente, uma cultura de 
direitos – humanos, civis, políticos, 
econômicos e sociais – em contraponto 
à cultura dos deveres e obrigações 
com as estruturas coletivas próprias 
das etapas históricas que precedem à 
modernidade.

Dessa forma, cabe destacar, em 
primeiro lugar, o caráter histórico do 
conceito de cidadania com o qual nos 
relacionamos atualmente. Tal conceito 
remete, inextricavelmente, às grandes 
transformações sociais e políticas 
representadas pela Revolução Francesa 
(1789)1, momento de afirmação histórica 
dos interesses de uma determinada 
classe social – a Burguesia – a qual, 
questionando as estruturas sociais, 
políticas e econômicas aristocráticas e 
com resquícios feudais no final do século 
XVIII, na França, dará início ao período de 
vigência da cidadania moderna que tem 
por fundamento os direitos humanos2.

O reconhecimento do caráter histórico 
da cidadania é de grande importância para 
a compreensão do fenômeno relativo à 
contradição entre aquilo que se encontra 
plasmado nos diversos ordenamentos 
jurídicos nacionais afirmando o conjunto 
de direitos que caracterizam a cidadania, 
e a sua efetiva aplicação, reconhecimento 
e  disseminação nas  sociedades 
contemporâneas. Com efeito, se nos 
basearmos, por exemplo, nos direitos 
individuais e coletivos previstos no Artigo 
5°, e nos direitos sociais consubstanciados 
nos Artigos 6° a 11° da Constituição 
Federal de 1988, veremos que, do ponto 
de vista filosófico, político e normativo, a 
sociedade brasileira encontra-se entre as 
mais avançadas do mundo no que tange 

à cidadania e aos direitos reconhecidos 
a seus membros. No entanto, se nos 
basearmos não somente nos diversos 
estudos de caráter científico como também 
nas notícias cotidianamente veiculadas 
pelos meios de comunicação de maior 
expressão no país, veremos que a distância 
entre a norma da Lei e a realidade social 
é imensa, enfatizando a necessidade de 
um olhar mais crítico sobre o percurso 
da cidadania e dos direitos humanos 
entre nós.

Como bem afirma o historiador 
Jaime Pinsky, “Cidadania não é uma 
definição estanque, mas um conceito 
histórico, o que significa que seu sentido 
varia no tempo e no espaço. É muito 
diferente ser cidadão na Alemanha, 
nos Estados Unidos, ou no Brasil (...) 
não apenas pelas regras que definem 
quem é ou não titular da cidadania 
(por direito territorial [ius solis] ou de 
sangue [ius sanguinis], mas também 
pelos direitos e deveres distintos que 
caracterizam o cidadão em cada um dos 

Estados-nacionais contemporâneos. 
Mesmo dentro de cada Estado-nacional, 
o conceito e a prática da cidadania vêm 
sendo alterados ao longo dos últimos 
duzentos ou trezentos anos.”3

Dessa forma, se a cidadania, ao longo 
dos séculos XVIII, XIX e XX, se afirmou 
com base no direito à vida, à liberdade, 
à propriedade, à igualdade perante a lei, 
isto é, nos direitos civis; no direito de 
votar e ser votado, ou seja, nos direitos 
políticos; e nos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, a uma aposentadoria 
justa, remetendo-nos aos direitos 
econômicos e sociais4, a cidadania 
no século XXI se assenta, ademais, 
nos novos direitos relacionados, por 
exemplo, à biotecnologia, à informática 
(o direito à imagem e à privacidade), 
conformando os chamados direitos 
de 4ª geração, e demonstrando, dessa 
forma, a evolução histórica da noção 
de cidadania e de direitos humanos, em 
razão dos avanços tecnológicos e suas 
repercussões sociais e econômicas.

2. Cidadania e modernidade: o Caráter históriCo da Cidadania

Do ponto de vista filosófico, político e normativo, 

a sociedade brasileira encontra-se entre as mais 

avançadas do mundo no que tange à cidadania e aos 

direitos reconhecidos a seus membros.

1. Recordo aqui que a Revolução Francesa – a qual, de uma perspectiva histórica, inaugura a era da Cidadania e dos Direitos Humanos – vai comemorar, no próximo dia 
14 de julho de 2011, seus 222 anos de existência.
2. Cf. o verbete “Direitos Humanos” do dicionário Crítico da revolução francesa, organizado por François Furet e Mona Ozouf, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1989.
3. PINSKY, Jaime et al (Org.). “história da Cidadania” São Paulo, Editora Contexto, 2003, pg. 10.
4. Idibem.
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A gestação histórica da noção 
moderna de cidadania resulta 
de um intenso processo de 

mudanças sociais – no plano econômico, 
político, social e ideológico – que 
marca a história ocidental nos últimos 
séculos. Com efeito, as transformações 
promovidas pelo desenvolvimento do 
capitalismo na estrutura das sociedades 
feudais europeias fizeram surgir novos 
atores sociais que marcaram de forma 
transcendente a história mundial 
nos dois séculos seguintes. Estes  
atores – o empresariado capitalista e 
os trabalhadores industriais, especial-
mente – e os conflitos e lutas que travam 
na sua disputa por maior participação na 
riqueza material produzida e no poder 
político da sociedade, explicam grande 
parte da evolução do que foi definido 
como cidadania a partir de então.

Entretanto, um fator fundamental 
deve ser previamente estabelecido 
para a compreensão desta proble-
mática.  Trata-se,  evidentemente, 
do surgimento da própria noção 
de sujeitos ou homens dotados de 
direitos quando individualmente 
considerados, elemento central da 
cidadania moderna. Esta noção que 
para nós,  tanto tempo depois ,  é 
já bastante trivial, significou uma 
verdadeira revolução intelectual, 
filosófica e política no contexto de uma 
sociedade acentuadamente marcada 
por noções, estruturas e lealdades de 
caráter coletivo, que subordinavam os 
indivíduos a instituições que exerciam 
um controle enorme sobre a existência 
de cada um deles.

A primeira grande mudança foi o 
surgimento, no ideário revolucionário 
do século XVIII, do indivíduo como 
ator social e como sujeito de direitos 
centrados exclusivamente na sua pessoa. 
Esta ênfase no indivíduo traduzia, no 
plano conceitual e no imaginário social, 
as mudanças na estrutura produtiva 
da sociedade e suas consequentes 
implicações para a formação social. Com 
efeito, o desenvolvimento do capitalismo 
exigia que o indivíduo como tal fosse 
libertado das amarras e controles 
coletivos exercidos pelas comunidades, 
para permitir que ele estivesse livre 
para buscar, na nova lógica competitiva 
instaurada pelo capitalismo, a melhor 
forma de participar na distribuição da 
riqueza econômica. Neste sentido, ser 
indivíduo é, antes de tudo, ser livre para 
circular pelo território, para comprar e 
vender mercadorias, para vender sua 
força de trabalho. Este processo traduzia 
um conflito social da maior significação: 
a luta da burguesia – expressando as 
mudanças em curso na sociedade - contra 
a aristocracia francesa, representante 
das velhas estruturas sociais.

A afirmação da cidadania naquele 
contexto significava, antes de tudo, 
lutar contra uma ordem social que 
não somente impedia o livre acesso 
dos indivíduos aos novos processos e 
produtos socialmente disponíveis, como 
também lutar contra o domínio de uma 
classe social específica que monopolizava 
o poder do Estado e impedia a livre 
circulação de homens e mercadorias 
na sociedade. A luta pela afirmação dos 
direitos que conformam a cidadania 

nasceu também, portanto, no contexto 
de uma luta contra a desigualdade social, 
expresso no lema que tornou a Revolução 
Francesa mundialmente conhecida: 
Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 

Ao longo dos séculos, esta caracte-
rística da luta em prol da cidadania se 
manteve como um dos seus principais 
fundamentos, ensejando propostas 
de superação das distâncias entre os 
diversos grupos sociais, para além do 
sentido original de uma luta específica 
contra a opressão de uma classe social 
determinada. Neste sentido, foi sendo 
progressivamente construída uma 
versão mais ampla e abrangente de 
desigualdade social, na qual temas como 
a desigualdade de gêneros, os direitos da 
criança e dos adolescentes, dos idosos, 
de povos e etnias diversas, entre outros, 
foram sendo incorporados a uma noção 
de direitos humanos radicalmente 
modificada em relação à sua versão 
original, ainda que guardando uma 
importante referência com ela.

Naquele primeiro momento, a 
luta em favor da cidadania afirmou, 
de maneira especial, o caráter e os 
direitos do cidadão, isto é, do portador 
e sujeito de direitos que lhe conferem 
ampla participação nos destinos da 
sociedade. A noção de um contrato social 
firmado entre os membros da sociedade 
pressupõe, portanto, a concepção de 
sujeitos livres, iguais e racionais, ou 
seja, com capacidade para discernir 
e eleger, entre alternativas diversas, 
aquela que melhor corresponda aos seus 
interesses enquanto membro de uma 
coletividade.

3. Cidadania e desiGualdade soCial

4. a afirmação da Cidadania e dos direitos humanos no Contexto internaCional ao lonGo do séCulo xx 

O Século XX, por sua vez, foi um 
período de grande relevância para 
a consagração dos movimentos 

em defesa da cidadania e dos Direitos 
Humanos em escala global. Com efeito, 
apesar das duas grandes guerras mundiais, 
com todas as atrocidades cometidas 
que negaram, na prática, as noções já 
consagradas acerca dos direitos do homem, 
foi no século passado que ambos os temas 

realmente se tornaram um ponto de pauta 
da agenda global dos diferentes países na 
arena internacional.

A criação das Nações Unidas, em 
1945, logo após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, sinalizou a necessidade 
de serem definidos,  no contexto 
internacional, uma normatividade capaz 
de regular a relação entre os diversos 
países, assim como um conjunto de 

instrumentos capazes de tornar efetivos 
os acordos e tratados resultantes da 
interação entre as nações no novo 
contexto jurídico e político iniciado com 
a criação da ONU.

Um dos primeiros marcos desta nova 
ordem internacional foi a promulgação, 
em 1948, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos aprovada por 48 
dos 56 países5 que compunham então 
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a Organização das Nações Unidas. A 
adoção desta declaração significou 
uma importante mudança de patamar 
na discussão dos direitos humanos, 
agora não mais restritos aos países 
que, por razões da sua própria história, 
fizeram com que constassem de seus 
ordenamentos jurídicos internos, mas 
tornando-se um referencial político, 
jurídico e ideológico progressivamente 
central nas relações internacionais. Ao 
formular uma declaração universal dos 
direitos humanos, a comunidade das 
nações explicitamente reconheceu que 
os membros individuais das diferentes 
sociedades são sujeitos de direitos 
reconhecidos não só no âmbito interno 
como também no plano internacional, 
assegurando ao indivíduo um sistema 
de proteção destes direitos e criando, 
ao longo da segunda metade do século, 
mecanismos e instrumentos de aferição 
da aplicação dos direitos humanos em 
cada país. O respeito à dignidade humana 
passa então a ser um componente básico 
dos valores que permeiam a relação 
das diferentes nações, além de um 
componente essencial das relações entre 
Estado e sociedade, de um lado, e entre 
os diversos grupos sociais no plano 
nacional, de outro.

Com a formulação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, não só 
se amplia o âmbito de reconhecimento 
e vigência da cidadania e dos direitos 
humanos, como também se abre espaço 
para a superação definitiva da perspectiva 
exclusivamente liberal destes direitos, 
centrada na proteção da propriedade, da 
liberdade e da segurança dos indivíduos, 
própria de uma ordem social voltada 
para a afirmação da liberdade individual 
no plano econômico. A mudança de 
perspectiva começa a ser forjada a 
partir da Revolução Soviética de 1917, a 
qual vai então enfatizar mais o valor da 
igualdade em detrimento da liberdade, 
o que, do ponto de vista dos direitos 
civis e políticos, irá representar um 
retrocesso importante para a população 
russa ao longo de várias décadas. 
Entretanto, a ênfase na igualdade irá ter 

importantes repercussões sobre a noção 
de direitos humanos, contribuindo 
para a formulação dos direitos sociais 
a ser reconhecida e adotada ao longo 
do século. A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948, portanto, 
irá “conjugar o valor da liberdade com 
o valor da igualdade, demarcando a 
concepção contemporânea de direitos 
humanos, pela qual esses direitos passam 
a ser concebidos como uma unidade 
interdependente e indivisível”.6

A segunda metade do século também 
foi um momento de consolidação de 
um conjunto de tratados internacionais 
que deram alento a uma ordem jurídica 
com base no Direito Internacional, e não 
mais exclusivamente no uso da força 
expresso na guerra entre as nações. 
Esta nova ordem irá ter na defesa dos 
direitos humanos um de seus principais 
componentes, os quais passarão a 
ser um dos parâmetros essenciais na 
avaliação internacional acerca do grau de 
democracia e cidadania vigente em cada 
país da comunidade internacional. Dessa 
forma, se a primeira metade do século 
representou um momento de interregno 

significativo na vigência da cidadania 
e dos direitos humanos por conta das 
guerras, a segunda metade irá presenciar 
uma forte mudança em direção ao seu 
reconhecimento e à sua transformação 
em um dos principais instrumentos 
de luta contra as ditaduras políticas, a 
desigualdade social e as diversas formas 
de desrespeito aos direitos individuais, 
mundo afora. Neste sentido, a denúncia, 
por exemplo, da tortura por parte 
das ditaduras latino-americanas, no 
plano dos direitos civis, ou a luta por 
uma Assembleia Constituinte e pela 
liberdade de organização partidária, 
como no caso brasileiro, no tocante 
aos direitos políticos, mostram a força 
mobilizadora e aglutinadora das noções 
de cidadania e de direitos humanos, 
e sua capacidade de contribuir para a 
transformação social nas sociedades 
ocidentais contemporâneas.

Outro impulso importante para 
a consolidação do tema dos direitos 
humanos na agenda global nas duas 
últimas décadas foi a realização do que 
ficou conhecido como o “Ciclo Social da 
ONU”, conjunto de conferências de cúpula 
internacionais realizadas ao longo de 
toda a década de 90, em diferentes países 
e tratando de temas distintos, todas 
elas reafirmando e, ao mesmo tempo, 
ampliando o alcance e a cobertura dos 
tratados internacionais sobre direitos 
humanos. Merecem destaque, por suas 
repercussões no plano político e jurídico 
nacional e internacional, a Cúpula 
Mundial da Infância (Nova York, 1990), 
a Conferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), a 
Conferência Internacional sobre Direitos 
Humanos (Viena, 1993), a Conferência 
sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz 
(Pequim, 1995), e Cúpula Mundial sobre 
Xenofobia e Racismo (Durbham, 1999). 
Cada uma destas cúpulas mundiais 
reafirmou temas e perspectivas, assim 
como incorporou novas temáticas 
à discussão global sobre os direitos 
humanos, ampliando em muito o leque 
original dos direitos reconhecidos pelos 
tratados internacionais.

5. Houve oito abstenções, em sua maioria de países pertencentes ao então Bloco Comunista, tais como URSS, Bielorussia, Checoslováquia e Polônia, além de África do 
Sul e Arábia Saudita.
6. PIOVESAN, Flávia. “direitos humanos e o direito Constitucional internacional”, São Paulo, Max Limonad, 5ª edição, 2002.

Com a formulação 

da Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos, não só se 

amplia o âmbito de 

reconhecimento e 

vigência da cidadania  

e dos direitos humanos, 

como também se 

abre espaço para a 

superação definitiva 

da perspectiva 

exclusivamente liberal 

destes direitos.
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Para o sucesso destas iniciativas, 
fo ra m  d e c i s iva s  a s  vá r i a s 
mobilizações sociais em torno 

de temas diversos que foram se 
avolumando ao longo das décadas 
de 1980/90 em todo o mundo. Na 
verdade, como resultado e, ao mesmo 
tempo, como condicionante desta 
afirmação da temática da cidadania e 
dos direitos humanos no imaginário 
social e na agenda internacional, um 
fator determinante deste processo 
foi o ressurgimento, em vários países, 
e a formatação, em outros, de uma 
esfera de ação social que na literatura 
sobre o tema se convencionou chamar 
de sociedade civil, cuja influência e 
poder de pressão política e cultural 
aumentaram muito nos últimos anos, 
sendo hoje um dos componentes 
centrais na dinâmica das sociedades 
contemporâneas, demarcando um novo 
espaço para o exercício da cidadania.

A sociedade civil que se desenha 
particularmente nas últimas três 
décadas em todo o mundo se desvincula 
estritamente dos interesses econômicos 
dos mais diversos grupos sociais, para 

incorporar questões e problemáticas 
que envolvem direitos humanos e 
sociais os mais diversos, concepções 
normativas e valorativas amplas e, com 
frequência, divergentes, assim como 
causas de interesse humano geral, como 
é o caso da defesa do meio ambiente e 
da ecologia, das questões étnicas e de 
gênero. Neste sentido, o conceito de 
sociedade civil remete a “uma maneira 
de pensá-la (à sociedade) de uma 
perspectiva ligada à noção de igualdade 
de direitos, autonomia, participação, 
enfim, aos direitos civis, políticos e 
sociais da cidadania. Em virtude disso, a 
sociedade civil tem de ser “organizada; ...; 
a sociedade civil tem de ser construída, 
reforçada, consolidada. Trata-se de meio 
e fim da democracia política” 7.   

Apesar do estreito vínculo que 
mantém com a dinâmica política das 
sociedades modernas, sendo, segundo 
alguns autores8, uma condição essencial 
da democracia contemporânea, esta 
esfera pública não-estatal, estruturada 
em torno das dinâmicas societárias 
próprias da sociedade civil, exclui os 
partidos políticos de seu âmbito de 

ação, na medida em que os mesmos, 
voltados para a conquista e manutenção 
do poder político strictu sensu, seriam 
componentes naturais da chamada 
“sociedade política” (Gramsci), tendo 
no Estado o seu referencial básico, 
ou centro estratégico. Na prática, a 
esfera pública não-estatal, ao atuar 
como mecanismo de intermediação 
entre o poder político - entronizado no 
Estado - e os processos característicos 
d a  re p ro d u ç ã o  d o  “ m u n d o - d a -
vida” (Habermas) - centrados na 
sociedade civil -, requer o concurso 
dos instrumentos da representação 
política e da participação social para se 
viabilizar, promovendo o encontro e a 
conexão entre as demandas coletivas e 
as instituições políticas, entre governo 
e sociedade, de forma a viabilizar e 
operacionalizar a cidadania moderna. 
Neste sentido, a sociedade civil e suas 
instituições atuais, se apresentam 
como uma nova esfera da ação social, 
em articulação, conflito e cooperação 
com as demais esferas representadas 
pelo Estado, de um lado, e o Mercado, 
de outro.

5. Cidadania, movimentos soCiais e soCiedade Civil

6. Cidadania, direitos humanos e aCesso à Justiça

Falar  de exercício pleno da 
cidadania e de efetividade dos 
direitos humanos implica pensar, 

necessariamente, na possibilidade real de 
exercer tais direitos quando isso se fizer 
necessário. Embora o reconhecimento 
f o r m a l  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s , 
reconhecidos nos tratados internacionais 
e positivados na Constituição e na 
legislação infraconstitucional, seja 
um pressuposto fundamental para a 
demanda individual de sua defesa, este 
componente, por si só, não é suficiente 

para garantir sua vigência e exercício na 
sociedade. É necessário, além disso, que 
seja garantido o acesso à Justiça, isto é, 
que todos aqueles que julguem ter sido 
os seus direitos violados, possam buscar 
reparação junto ao Judiciário, nos termos 
da legislação vigente.

O tema do acesso à justiça está 
presente nas reflexões filosóficas, 
políticas e jurídicas da cultura ocidental 
desde, pelo menos, os gregos da 
antiguidade clássica e é, do ponto de 
vista substantivo, um tema sempre em 

aberto variando, ao longo da história, de 
acordo com as diferentes concepções do 
bem público, da sociedade justa, e dos 
instrumentos adequados para viabilizá-la 
que as sociedades vão forjando à medida 
que vão transformando sua estrutura 
social, ampliando seu conhecimento e 
criando novos valores morais e culturais 
adequados à sua realidade histórica9.

No mundo ocidental contemporâneo, 
altamente complexo e diferenciado em 
termos sociais, econômicos, culturais e 
tecnológicos, o Direito e a Administração 

7 FERNANDES, Rubem César. “elos de uma Cidadania planetária”, citado por VIEIRA, Liszt. “Cidadania e Controle social”, “, in, Bresser Pereira et al (orgs.): “o público 
não-estatal”, pg. 235, Ed. Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1998, pg. 236.
8 Como Alberto Melucci (in, “social movements and the democratization of everyday  life”), Alan Wolfe (in, “três caminhos para o desenvolvimento: mercado, 
estado e sociedade civil”), e Jürgen Habermas (in, “Further Reflections on the Public Sphere”). 
9 Consultar a respeito: 
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. “acesso à Justiça. Juizados especiais Cíveis e ação Civil pública”, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, Cap. I;
MacINTYRE, Alasdair. “Justiça de quem? qual racionalidade?”, São Paulo, Edições Loyola, 1991.
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da Justiça,  acompanhando estas 
transformações, também passaram por 
importantes mudanças tanto conceituais 
quanto em termos instrumentais, 
progressivamente racionalizando seus 
fundamentos e os mecanismos de sua 
aplicação. 

Um dos pontos centrais desta 
mudança diz respeito ao que é definido 
como o processo de judicialização (ou 
juridificação) das relações sociais e 
políticas na sociedade. Nas palavras 
de um analista da cena brasileira, 
refletindo temas postos por processos 
semelhantes ocorridos na Europa e nos 
Estados Unidos, “O Judiciário, antes um 
Poder periférico, encapsulado em uma 
lógica com pretensões autopoiéticas 
inacessíveis aos leigos, distante das 
preocupações da agenda pública e dos 
atores sociais, se mostra uma instituição 
central à democracia brasileira, quer 
no que se refere à sua expressão 
propriamente política, quer no que diz 
respeito à sua intervenção no âmbito 
social”.10

A judicialização das relações sociais 
representa, na verdade, a busca da 
resolução de conflitos sociais pela via 
do Direito e do aparato judicial, conflitos 
esses que estiveram represados e sem 
solução nas estruturas institucionais 
prévias à Constituição de 1988. 
Pretende-se que o Direito, reconhecendo 
e acolhendo demandas sociais fundadas 
em direitos inscritos na Carta de 88, seja 
capaz de resolver de forma definitiva os 
recorrentes problemas de desrespeito 
aos direitos humanos presentes na 
sociedade brasileira. Essa expectativa 
cada vez mais generalizada em todos os 
segmentos sociais expressa não somente 
uma incapacidade e inadequação dos 
canais tradicionais de resolução de 
conflitos – como os partidos políticos, 
os sindicatos, as greves, e as lutas 
parlamentares – em dar uma resposta 
às demandas sociais, como também 
mudanças importantes acerca do papel 
do Direito e da sua relação com a 
justiça e com as lutas sociais. Assim, 

“sob a inspiração da ideia do justo, 
como em Ricouer (1995) e das novas 
correntes do humanismo jurídico, 
pretende-se reconstituir o direito por 
essa perspectiva adversa ao positivismo 
kelseniano, como quer indicar Bouretz 
em La force du droit, opondo ‘ao universo 
objetivo de normas a exigência da sua 
conformidade a uma ideia de justiça”.11 

A s s o c i a d a  a  e s t a  c r e s c e n t e 
problematização do Direito e do seu papel 
na sociedade, mecanismos importantes 
de se promover o acesso à Justiça 
foram criados, com destaque, no caso 
brasileiro, dos Juizados Especiais Cíveis e 
Penais – para conflitos de pequena monta 
financeira e de pequenas transgressões 
à ordem social –, os PROCONs – para 
a defesa dos direitos dos consumido- 
res –, além de se observar uma crescente 
participação e intervenção do Ministério 
Público Federal na resolução de conflitos 
e problemas seculares – como o trabalho 
escravo e a corrupção na administração 
pública nos três níveis de governo.

Entretanto, se é verdade que avanços 
amplamente relevantes para a causa da 
democracia, da justiça, e dos direitos 
humanos foram realizados nos últimos 

anos em todo o mundo ocidental, e em 
particular no Brasil, é também verdade 
que há ainda muito a ser realizado na 
busca por um acesso pleno à justiça 
capaz de garantir plena vigência aos 
direitos humanos. A começar pelo 
tema da crescente desigualdade 
social resultante de uma crescente 
concentração da riqueza mundial nos 
países mais desenvolvidos, no plano 
internacional, e nos segmentos mais 
favorecidos, em nível nacional. 

Como bem o demonstra José 
Eduardo Faria, no Brasil “o Judiciário 
vem desempenhando suas três funções 
básicas: a instrumental, a política e a 
simbólica (Santos, Marques, Pedroso e 
Ferreira, 1996: 19-34). Pela primeira, o 
Judiciário é o principal locus de resolução 
dos conflitos. Pela segunda, ele exerce 
um papel decisivo como mecanismo de 
controle social, fazendo cumprir direitos 
e obrigações contratuais, reforçando 
as estruturas vigentes de poder e 
assegurando a integração da sociedade. 
Pela terceira, ele dissemina um sentido 
de equidade e justiça na vida social, 
socializa as expectativas dos atores na 
interpretação da ordem jurídica e calibra 

10. VIANNA, Luiz Werneck et alli. “a Judicialização da politica e das relações sociais no brasil”. Rio de Janeiro, Editora Revan, 1999.
11. VIANNA, Luiz Werneck, e, BURGOS, Marcelo. “revolução processual do direito e democracia progressiva”, in, VIANNA, Luiz Werneck (Org.), “a democracia e os 
três poderes no brasil”, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002.

Há ainda muito a ser realizado na busca por 
um acesso pleno à justiça capaz de garantir 
plena vigência aos direitos humanos.
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os padrões vigentes de legitimidade na 
vida política. 

A ineficiência da Justiça brasileira no 
exercício dessas três funções decorre, 
em grande parte, da incompatibilidade 
estrutural entre sua arquitetura e a 
realidade socioeconômica a partir da 
qual e sobre a qual tem de atuar”.12

O autor, utilizando-se de dados 
relativos à desigualdade de renda, ao 
desemprego e à taxa de homicídios 
nas duas últimas décadas, procura 
demonstrar que a “realidade brasileira 
é incompatível com esse modelo de 
Judiciário. Instável, iníqua, contraditória 
e conflitiva, ela se caracteriza por 
situações de miséria, indigência e 
pobreza que negam o princípio da 
igualdade formal perante a lei, impedem 
o acesso de parcelas significativas da 
população aos tribunais e comprometem 
a efetividade dos direitos fundamentais; 
pelo aumento do desemprego aberto 
e oculto e pela redução do número de 
trabalhadores com carteira assinada, 
portanto desprovidos de proteção 
jurídica; por uma violência e uma 
criminalidade urbanas desafiadoras 
da ordem democrática e oriundas 
dos setores sociais excluídos da 
economia formal, para os quais a 
transgressão cotidiana se converteu na 
única possibilidade de sobrevivência; 
por uma apropriação perversa dos 
recursos públicos, submetendo os 
deserdados de toda sorte a condições 
hobbesianas de vida; e por um sistema 
legal incoerente, fragmentário e incapaz 
de gerar previsibilidade e segurança 
das expectativas, dada a profusão de 
leis editadas para dar conta de casos 
específicos e conjunturais e de normas 
excessivamente singelas para serem 
aplicadas em situações altamente 
complexas”13.

Este quadro, já bastante conhecido 
por todos os que se debruçam sobre 
a realidade brasileira, expressa de 
forma bastante adequada o que o 
sociólogo Boaventura Santos define 

como a emergência do fascismo societal, 
isto é, aquela situação social baseada 
em segregações diversas na qual o 
aparato de estado adota formas de 
ação diferenciada de acordo com os 
grupos e áreas sociais em relação as 
quais atua. Destaco aqui o subtipo do 
fascismo do apartheid social  – “trata-se da 
segregação social dos excluídos através 
de uma cartografia urbana dividida em 
zonas selvagens e zonas civilizadas. 
As zonas selvagens são as zonas do 
estado de natureza hobbesiano. As zonas 
civilizadas são as zonas do contrato 
social e vivem sob constante ameaça 
das zonas selvagens” – e o fascismo do 
Estado paralelo – “para caracterizar 
forma de ação estatal caracterizada 
pela grande discrepância entre o direito 
escrito e a ação estatal prática. [...] 
Consiste em um duplo padrão da ação 
estatal nas zonas selvagens e nas zonas 
civilizada. Nas zonas civilizadas, o Estado 
age democraticamente, como Estado 
protetor, ainda que muitas vezes ineficaz 
ou não confiável. Nas zonas selvagens, o 
Estado age fascísticamente, como Estado 
predador, sem qualquer veleidade 
de observância, mesmo aparente, do 
direito”.14

O quadro que se desenha é, portanto, 
marcado por uma profunda contradição. 
De um lado, temos bem-estar social, 
estado protetor, vigência do Direito 
e acesso à Justiça; de outro, exclusão 
social, estado repressor, ausência das 
regras do Direito e exclusão da Justiça. 
Dessa forma, esta condição básica para 
a vigência da cidadania e dos direitos 
humanos, que é o acesso à justiça pleno 
e para todos, não cumpre seu papel 
adequadamente, dificultando, quando 
não inviabilizando, que os indivíduos 
possam defender seus direitos de forma 
satisfatória. 

No caso brasileiro, se somarmos 
a estes determinantes sociais alguns 
fatores provenientes da própria estrutura 
do Judiciário – tais como o excesso de 
processos e a carência de juízes, o grande 

número de leis, decretos, regulamentos e 
normas diversas, e o comprometimento 
de membros do judiciário com interesses 
nem sempre corretos de grupos sociais 
específicos – pode-se entender a 
frustração com a ação da Justiça na 
defesa dos direitos individuais, apesar 
da atuação importante do Ministério 
Público e de membros do Judiciário em 
prol do Estado de direito, da moralidade 
pública e dos direitos humanos.

Mas, como este é por definição um 
processo dialético, avanços existem, 
e são muito importantes, tanto para 
o exercício da cidadania, como para a 
plena vigência dos Direitos Humanos 
no Brasil. O último deles se manifestou 
no pleno reconhecimento, por parte 
do Supremo Tribunal Federal, em 
julgamento no último dia 05 de maio 
de 2011, da união civil entre pessoas do 
mesmo sexo, com plenas consequências 
no âmbito dos direitos destas pessoas 
e na possibilidade de exercício da sua 
cidadania. 

Essa decisão mostra como são 
complexas as relações entre o mundo 
do Direito e a Sociedade, além de 
demonstrar como o papel do Parlamento 
pode ser limitado em se tratando do 
exercício da cidadania, já que, se não 
fosse a pressão dos diversos grupos da 
sociedade civil brasileira que defendem 
os direitos e os interesses dos grupos 
homossexuais, muito provavelmente 
a ação que deu ensejo a esta decisão 
não teria sido ajuizada, e a situação de 
discriminação contra este segmento da 
sociedade provavelmente permaneceria 
por um tempo indeterminado. Embora 
a decisão, por si só, não elimine todos 
os conflitos associados ao preconceito 
contra outras formas de expressão 
da sexualidade, ela constitui uma 
importante referência para a defesa 
dos direitos deste segmento de agora 
em diante. O mesmo vale para outros 
grupos da sociedade tradicionalmente 
discriminados – negros, indígenas, 
população tradicional, mulheres etc.

12. FARIA, José Eduardo. “direito e Justiça no século xxi: a crise da Justiça  no brasil”, Mimeo, São Paulo, 2004.
13. ibid.
14. SANTOS, Boaventura. “reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-contratualismo”, in, Vários autores, “a Crise dos paradigmas em Ciências 
Sociais e os Desafios para o Século XXI”, Rio de Janeiro, Ed. Contraponto, 1999.
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8. biblioGrafia

Os temas da cidadania e dos 
direitos humanos, além de 
apaixonantes em função das 

perspectivas éticas e valorativas que 
envolvem, são bastante complexos e 
sujeitos a múltiplas determinações 
sociais, políticas, jurídicas, econômicas e 
culturais, as quais condicionam não só o 
seu reconhecimento, como o seu efetivo 
exercício nas sociedades contemporâneas. 
A variedade de fatores aqui elencados 
mostra a riqueza temática associada 
à questão dos direitos humanos, mas 
mostra também os obstáculos à sua 
implantação plena, sugerindo seu caráter 
historicamente situado e dependente 
das distintas perspectivas culturais de 
cada sociedade.

No entanto, é um tema que veio para 

7. ConClusão provisória

ficar, que “pegou”, para usar a linguagem 
popular. Em nossa opinião, os temas 
da cidadania e dos direitos humanos, 
juntos com o tema da preservação do 
meio ambiente e da paz, são, talvez, um 
dos únicos temas capazes de mobilizar 
a opinião pública em nível mundial – 
apesar da resistência dos relativistas 
culturais –, além de ser um marco 
civilizatório fundamental das sociedades 
ocidentais.

A s  d i f i c u l d a d e s  a p o n t a d a s , 
entretanto, fazem prever obstáculos 
importantes no futuro, particularmente 
em razão das crescentes desigualdades 
sociais do mundo globalizado. E este é 
somente um dos paradoxos que cerca o 
tema da cidadania.

O pessimismo, no entanto, não é 

bom conselheiro. A melhor maneira 
de fortalecer a cidadania e os direitos 
humanos é continuar acreditando nos 
valores que lhes servem de fundamento 
e na importância central dos seus 
objetivos para os indivíduos e para as 
sociedades. O mundo seria muito menos 
humano se eles não existissem; todo 
um mundo de valores, de cultura e de 
formações sociais não existiria, na sua 
riqueza e na sua diversidade, se há 222 
anos os revolucionários franceses não 
tivessem acreditado que, pelo simples 
fato de sermos seres humanos, somos 
dotados de direitos inalienáveis para 
além de qualquer diferença entre nós, 
e não tivessem forjado, a partir desta 
crença, uma civilização única na sua 
forma de valorizar a cada um de seus 
membros.
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Um novo Direito, 
para um novo tempo

Sylvio Capanema de Souza
Desembargador • Professor da EMERJ

Desembargador aposentado e professor da Escola 
de Magistratura, Sylvio Capanema de Souza acredita 
que, da implementação de uma nova ordem jurídica, a 
partir da Constituição de 1988 – chamada “Constituição 
Cidadã” –, surgirá um Brasil “mais justo, fraterno 
e solidário. A modernização da estrutura do Poder 
Judiciário impõe-se como tarefa imprescindível, sem a 
qual não se conseguirá romper a triste realidade atual”. 

A
pós o advento da Cons-
tituição Federal de 
1988, operou-se um 
redirecionamento do 
eixo filosófico do direito 
brasileiro. 

Deixamos para trás o individua-
lismo e o patrimonialismo, que carac-
terizavam o direito do Séc. XIX, e 
que tanto influenciaram o Código  
Bevilácqua, e nos encaminhamos em 
direção à socialidade e à solidariedade. 

O velho sistema do positivismo 
estrito, que aprisionava o juiz ao texto 
legal, tornando-o apenas “la bouche de 
la loi”, como recomendava Montesquieu, 
deu lugar a um direito principiológico, 
inspirado em valores fundamentais, que 
devem orientar o legislador. 

As “cláusulas abertas”, que agora 
informam a moderna técnica legislativa, 
permitem ao juiz maior discricio-
nariedade, para que possa, diante do 
caso concreto, e aplicando os princípios 
fundamentais, adotar a solução que 
melhor atenda às partes, na composição 
do seu conflito de interesses. 

Com isto será mais fácil alcançar-se 
a “justiça concreta”, com que sonhava 
Miguel Reale, ou seja, um direito “útil”, 
capaz de realmente pacificar a sociedade 
e reduzir as desigualdades que a abalam, 
gerando violência e injustiça. 

Tudo começou quando a Constituição 
sintomaticamente chamada de “cidadã” 
incluiu em seu artigo 1º, entre os 
princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, a “preservação da 
dignidade da pessoa humana”, enquanto 
que no artigo 3º, inciso III, “erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais“, 
passou a ser um dos objetivos do 
Estado. 

A partir de então se instalou entre 
nós uma nova ordem jurídica, o que nos 
levou a reler os modelos do passado, sob 
a luz dos comandos constitucionais. 

Chega-se a aludir, embora com 
um certo exagero, a uma “constitu-
cionalização do Direito Civil”, o que 
significa interpretá-lo segundo a ótica 
destes novos valores, inseridos na Carta 
Magna. 

É inegável que já se possa falar hoje 
de um “direito civil constitucional”, o 
que, há algum tempo atrás, pareceria 
uma “guerra de palavras” ou uma 
antinomia insuperável. 

A linha divisória entre o Direito  
público e o Privado, que no passado era 
um muro difícil de transpor, tornou-se 
hoje quase imperceptível. 

Ao lado dos direitos individuais, 
que continuam a merecer a vigilante 
proteção do Estado, levantam-se agora 
os direitos difusos e coletivos, cuja 
tutela efetiva se alcança através das 
ações civis públicas e outros poderosos 
mecanismos constitucionais. 

As “ações átomos” vão sendo subs-
tituídas pelas “ações moleculares”, na 
feliz expressão de Mauro Capelletti, o que 
constitui uma nova onda oxigenadora 
do direito processual. 

O Código de Defesa do Consumidor, 
que veio à lume em 1990, resultante 
do comando inserido na Constituição, 
abriu a trilha, por onde avançou a nova 
ordem. 

A objetivação da responsabilidade 
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É indispensável 
desenvolver 
mecanismos de 
controle, para 
impedir abusos 
que possam desviar 
a nova ordem 
jurídica dos ideais 
que a inspiraram. 
 

civil, a desconsideração da persona-
lidade jurídica, o reconhecimento 
da vulnerabilidade do consumidor, a 
justificar medidas protetivas, inclusive 
quando está ele em juízo, tudo isto, e 
muito mais, revela a preocupação atual 
em criar um direito que atenda aos 
valores que emanam da Constituição. 

O surgimento do Código Civil de 
2002 veio fortalecer esta tendência, 
com o advento dos paradigmas que o 
inspiram. 

Algumas das críticas com que foi ele 
recebido, os defeitos que o maculam, 
e a timidez com que se portou diante 
dos grandes temas que agitam nossa 
sociedade, são em grande parte 
compensados com estes princípios que 
agora informam o direito privado. 

É preciso ler o Código com os olhos 
de sonhar e descobrir, e não apenas com 
os de ver. 

A função social do direito, espe-
cialmente no vasto mundo das relações 
contratuais, veio mitigar o princípio da 
autonomia da vontade, que era a “menina 
dos olhos” da teoria contratualista 
liberal do século XIX. 

Não é por acaso que o artigo 421, 
que inaugura o Livro dos contratos, 
adverte que “a liberdade de contratar 
será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato”. 

No que concerne à propriedade 
privada, também foram impostas novas 
restrições, para impedir seu uso abusivo, 
em detrimento do interesse social. 

É sintomática, neste particular, a 
dicção do § 3º do artigo 1228, segundo o 
qual “são defesos os atos que não trazem 
ao proprietário qualquer comodidade 
ou utilidade, e sejam animados pela 
intenção de prejudicar outrem”. 

Percebe-se, mesmo em apressada 
leitura, o fortalecimento da posse social, 
quando em confronto com a propriedade 
ociosa, mantida apenas como moeda de 
especulação ou de reserva. 

Maior relevo se confere a esta 
permanente preocupação de impregnar 
o direito com a ideia da socialidade, 
ao se ler o artigo 2035, incluído nas 
Disposições Finais e Transitórias, se-
gundo o qual nenhuma convenção 

prevalecerá, se contrariar preceitos 
de ordem pública, “tais como os 
estabelecidos por este Código para 
assegurar a função social da propriedade 
e dos contratos”. 

Converte-se, assim, a função social, 
em cláusula geral, a limitar a autonomia 
privada. 

Um segundo paradigma, da 
efetividade ou utilidade do direito, 
exige que se entregue a prestação 
jurisdicional no menor tempo e esforço 
possíveis, para que não se acirrem os 
conflitos, alimentados pela morosidade 
de um processo, perdido no cipoal de 
infindáveis recursos e procedimentos 
burocráticos. 

Não basta manter as portas do 
Judiciário permanentemente abertas 
para todas as pessoas do povo, se 
não conseguirmos garantir que por 
elas saiam os que o procuram, com as 
respostas que vieram buscar, e com a 
crença fortalecida na Justiça. 

Já muito se avançou nesse sentido, 
embora ainda seja longa e dolorosa a 
estrada a percorrer. 

A criação dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, a antecipação da tutela 
de mérito, o fortalecimento do poder 
cautelar genérico do juiz, tudo isto, e 
muito mais, contribuiu, poderosamente, 
para a efetividade do processo, o que 
se espera consolidar com o advento do 
novo Código de Processo Civil. 

Mas não podemos nos deixar 
embalar pelos sonhos deste outro 
tempo, que não se alcançará apenas 

com a criação de novas leis. 
A modernização da estrutura do 

Poder Judiciário, para dotá-lo de meca-
nismos mais eficientes e de pessoal 
adequado ao atendimento da demanda 
em vertiginosa expansão, impõe-se 
como tarefa imprescindível, sem a 
qual não se conseguirá romper a triste 
realidade atual. 

É preocupante a advertência 
emanada da experiência dos Juizados 
Especiais, criados como uma nova 
fórmula de ministrar a justiça e 
acelerar a composição dos conflitos de 
menor complexidade, e que hoje não 
conseguem absorver a demanda que 
estava reprimida, muito mais do que 
previam as expectativas. 

A descentralização do Judiciário, 
aproximando-o dos jurisdicionados, 
e facilitando o seu acesso, através da 
instalação de fóruns regionais, é outra 
ferramenta eficiente para a efetividade 
da função jurisdicional. 

Mas o maior de todos os princípios, 
a nosso aviso, é o da boa-fé objetiva, que 
constitui uma grande janela que se abre 
a uma nova dimensão ética. 

Deixa a boa-fé de ser mera exortação 
ética, que se dirigia às pessoas, para 
se converter em dever jurídico, regra 
obrigatória de conduta, e também 
cláusula geral de todas as convenções. 

Três relevantes funções foram 
confiadas à boa-fé, no novo Código, para 
impregná-lo de eticidade. 

A primeira é hermenêutica, como 
se depreende do artigo 113, que a 
transforma em regra de interpretação 
dos negócios jurídicos, ao lado dos usos 
do lugar da celebração. 

É o paradigma do homem honesto 
e de sua conduta, que orientará o juiz, 
quando tiver que interpretar o contrato, 
perquirindo a intenção das partes e 
as margens de lucro que deveriam 
contentá-las. 

A segunda, diz respeito ao com-
portamento dos contratantes, durante 
toda a vida dos contratos, desde as 
tratativas e até mesmo depois de sua 
extinção. 

Parece-nos sintomática e incisiva a 
regra inserida no artigo 422, ao aludir, 
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se conduzirem as partes, na criação e 
execução dos contratos, com a mais 
estrita boa-fé e probidade. 

Também a boa-fé se converteu 
em cláusula geral, ao lado da função 
social, o que permitirá ao juiz aferir, 
em cada caso, se os contratantes estão 
se conduzindo como o faria o homem 
probo, em todo o curso do contrato. 

A terceira função da boa-fé é a de 
equilibradora da equação econômica dos 
contratos, para mantê-la razoavelmente 
justa, desde o nascedouro até a sua 
extinção. 

O velho princípio da imutabilidade 
dos contratos, consagrado pela máxima 
romana “pacta sunt servanda”, é agora 
temperado pela adoção das teorias 
revisionistas, como as da onerosidade 
excessiva, da pressuposição ou da 
quebra da base econômica do negócio. 

Mecanismos poderosos foram 
trazidos para o novo Código, para 
assegurar o equilíbrio dos contratos, 
e sobre os quais silenciava o regime 
revogado, fiel à teoria liberal clássica. 

Os vícios da lesão e do estado 
de perigo, expressamente incluídos 
entre os defeitos do negócio jurídico, 
e que conduzem à sua anulação 
ou modificação, servem para se 
impedir que o contrato nasça injusto 
e desequilibrado, em decorrência 
da conduta abusiva de uma das 
partes, que se aproveita da premente 
necessidade da outra, ou de sua 
vulnerabilidade, para lhe impor uma 
prestação manifestamente onerosa ou 
desproporcional. 

Mais relevante ainda é o que dispõe 
o artigo 478, que indica a recepção 
da teoria da onerosidade excessiva, 
convertida só agora em direito positivo, 
embora já há muito aplicada pela 
construção pretoriana, com sólido apoio 
doutrinário. 

Nos contratos de execução 
continuada ou diferida, fatos super-
venientes e imprevisíveis, capazes 
de romper sua equação econômica, 
tornando-os excessivamente onerosos, 
autorizam a parte prejudicada a ir ao 
Judiciário, para obter sua resolução ou 
modificação. 

Pena é que a redação de tão 
relevante dispositivo tenha aludido à 

imprevisibilidade dos fatos superveni-
entes, o que retira grande parte de 
sua eficácia, contrariando a doutrina 
moderna, que a dispensa. 

Felizmente a doutrina, uma vez mais, 
mitigou a rigidez do texto, admitindo 
a resolução do contrato ou sua 
modificação diante de fatos previsíveis, 
mas que tenham provocado efeitos 
imprevisíveis ao homem comum. 

Como se vê, converteu-se o juiz no 
grande equilibrador ético e econômico 
dos contratos, o que aumenta, e muito, 
sua responsabilidade e recomenda 
melhor preparação técnica, com a 
introdução de novas disciplinas na sua 
formação profissional. 

Ainda em consequência lógica desta 
nova ordem, alguns importantes valores 
passaram a presidir o mundo das 
obrigações e dos contratos. 

A lealdade é um deles, a exigir, 
inclusive durante as tratativas, que as 
partes se conduzam de maneira clara, 
expondo com absoluta transparência, 
suas verdadeiras intenções, não 
guardando reserva mental e não 
faltando à palavra empenhada. 

O da informação, que do anterior 
decorre, e que não permite que uma das 
partes omita qualquer circunstância 
que possa influir na convicção da outra, 
quanto à sua decisão de aceitar ou 
rejeitar a proposta de contratar. 

Este princípio se reveste de 
transcendental importância no direito 
consumerista, que considera vício do 
produto ou do serviço a informação 
insuficiente ou defeituosa, gerando o 
dever de indenizar. 

Outro valor fundamental é o da 
confiança, que deve se estabelecer entre 
as partes. 

Não se permite ao contratante 
quebrar a confiança incutida na mente 
do outro, de que cumpriria a conduta 
prometida. 

O “venire contra factum proprium”, 
que impede que uma pessoa que por 
um longo tempo adote uma conduta, 
passe a adotar outra, diametralmente 
oposta, tem como fundamento ético 
e jurídico, a quebra do princípio da 
confiança. 

Novas figuras parcelares da boa-fé 

vieram a oxigenar o direito, com base na 
ideia da confiança. 

A “supressio”, segundo a qual alguém 
que também por um longo tempo, deixa 
de exercer um direito do qual é titular, 
incutindo em outrem a confiança de 
que a ele teria renunciado, não pode de 
repente passar a exercê-lo. 

A “surrectio”, que é uma espécie 
de reverso da medalha, e que autoriza 
alguém que por longo tempo pratica atos 
contrários à convenção, sem qualquer 
oposição dos demais prejudicados, 
mantenha a conduta, firme na confiança 
de que teriam eles concordado com a 
realidade dos fatos. 

É compreensível a preocupação 
por muitos manifestada de que 
estes novos instrumentos poderão 
acarretar insegurança jurídica, a 
mergulhar a sociedade em turbulências 
insuportáveis. 

Este é o risco que sempre se corre, 
em todos os processos de profundas 
transformações. 

É indispensável desenvolver meca-
nismos de controle para impedir abusos 
que possam desviar a nova ordem 
jurídica dos ideais que a inspiraram. 

Neste particular, a atuação dos 
advogados será de fundamental im-
portância, manejando os remédios pro-
cessuais adequados para restaurar o 
equilíbrio ameaçado. 

Espera-se, com esta nova ordem, 
resgatar eticamente a sociedade brasi-
leira, criando-se um Brasil mais justo, 
fraterno e solidário. 

Não será fácil a jornada, que não se 
medirá em meses ou poucos anos de 
esforço continuado. 

Estes novos valores terão que ser 
aos poucos impregnados em todos os 
brasileiros, desde a infância. 

Os profissionais do Direito assumem 
esta enorme responsabilidade histórica, 
transformando-se nos arquitetos sociais 
do Brasil da virada. 

E não faltarão uma vez mais ao seu 
dever, continuando a ser a voz dos que 
não têm mais voz e a mão que ampara 
o decaído. 

Juntos iremos construir um novo  
Brasil, purificado pelos valores cristali-
zados pela nova ordem jurídica.
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Como é sabido, o vocábulo 
“cidadania” hoje transcende 
a sua definição clássica, de 
condição de cidadão, ou seja, 

daquela pessoa que se encontra no 
gozo de seus direitos civis e políticos, 
posto que apenas esta dimensão, por 
assim dizer, “passiva”, da cidadania não 
satisfaz os atuais requisitos necessários à 
legitimação da atividade estatal. Destarte, 
ao tratarem da evolução do conceito, 
Cyro de Barros Rezende Filho e Isnard 
de Albuquerque Câmara Neto, citando 
Flamarion Cardoso, mencionam que:

É dif íci l  datar com precisão o 
aparecimento do conceito de cidadania. 
Sabemos que o seu significado clássico 

Tribunais de Contas 
e Cidadania

Aprofundando-se no estudo do conceito de cidadania, 
o procurador José Ricardo Parreira de Castro considera 
que “os Tribunais de Contas somente serão instrumentos 
para o exercício e a conservação da cidadania se 
suas atividades e competências se inserirem, total ou 
parcialmente, no conceito de cidadania.”

José Ricardo Parreira de Castro
Procurador da Procuradoria Especial do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro

associava-se à participação política. O 
próprio adjetivo ‘político’, por sua vez, 
já nos remete à ideia de pólis (Cidade-
Estado Antiga). Podemos concluir, então, 
que foi justamente sobre esse tipo de 
organização urbana que se assentaram 
as bases do conceito tradicional de 
cidadania e de uma considerável parte 
de seu significado atual.

Atendo-nos aos estudos das póleis gregas 
e romanas, constatamos que muitas 
modificações ocorridas, resultado de 
transformações nos campos da técnica, 
da economia e da arte bélica, alteraram 
potencialmente as relações entre o 
poder e a sociedade (CARDOSO, 1985, 
p. 28-29). Além disso não podemos 

esquecer que a urbanização foi o fator 
que mais contribuiu para a evolução 
das póleis. (…)

O  r e s u l t a d o  d e s s e  a r ca b o u ço 
institucional era o de uma estrutura 
aristocrática, disfarçada em República, 
na qual vigoravam os interesses do 
grupo dos patrícios, em detrimento 
de outras camadas politicamente 
irrelevantes.  Entre estas foram 
crescentes as manifestações de 
descontentamento, sobretudo entre o 
grupo dos enriquecidos com o comércio, 
que, mesmo podendo exercer funções 
públicas, não conseguiam chegar ao 
Senado.1

Este quadro de domínio aristocrático 

“Quis custodiet ipsos custodies?”
“Quem vigiará os vigias?”

O presente artigo visa a 
demonstrar a relevância 
do sistema Tribunais de 
Contas como instrumentos 
de conservação e exercício 

dos direitos decorrentes da cidadania. 
Por certo, não existe a pretensão de 
esgotar, aqui, o tema, não só pela vastidão 
do assunto tratado, como também 
em virtude do espaço dedicado a este 
artigo.

Assim, para que se possa proceder 
à demonstração mencionada no título, 
temos que passar, em um primeiro 

momento, pela própria definição 
de cidadania. Vale dizer, em outros 
termos: os Tribunais de Contas somente 
serão instrumentos para o exercício 
e a conservação da cidadania se suas 
atividades e competências se inserirem, 
total ou parcialmente, no conceito de 
cidadania. É este, pois, o conceito que 
examinaremos agora.

o ConCeito de Cidadania e suas impliCações

1. REZENDE FILHO, Cyro de Barros e CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque. a evolução do Conceito de Cidadania, p.1-2. Disponível em http://www.unitau.br/scripts/
prppg/humanas/download/aevolucao-N2-2001.pdf, acesso em 29/05/2011.
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“disfarçado” de República perdurou até 
o Iluminismo, quando a consolidação 
da burguesia como classe social 
e c o n o m i c a m e n t e  p r o e m i n e n t e 
exigiu a modificação das estruturas 
sociopolíticas existentes na sociedade. 
Foi neste contexto que surgiram as 
obras dos iluministas liberais, como 
Locke e Rosseau, propugnando uma 
maior liberdade de pensamento para 
aqueles que não pertencessem ao clero 
e à nobreza, ao mesmo tempo em que 
contestavam o pensamento dominante, 
oriundo destes últimos estamentos 
sociais.

Esta nova forma de pensar – que 
se prestaria, no futuro, a ser a base de 
sustentação filosófica das Revoluções 
Liberais dos séculos XVII e XVIII – tinha 
por objetivo regular o uso do poder, de 
maneira a garantir a livre circulação 
civil, política e econômica, afastando 
a noção de que a força era o elemento 
regulador da sociedade. Embora uma 
bela teoria, sabemos que, na prática, 
a “teoria” era outra, pois já nas bases 
do pensamento liberal encontrava-se a 
semente da chamada “luta de classes”, 
questão que até hoje permeia o debate 
acerca do tema. Consoante Rezende 
Filho e Câmara Neto:

Podemos dizer, portanto, que essas 
inovações de pensamento nos remetem 
à atual concepção de Direito Civil, 
levantando a questão dos direitos 
políticos e de quem os deve possuir 
e exercer. Essa problemática dos 
direitos foi o traço distintivo entre a 
burguesia e o povo. Quando da luta 
por direitos, principalmente políticos, 
ambos distanciavam-se, prevalecendo 
os interesses da primeira.

Todas as ideias produzidas pelos 
iluministas traduziam o pensamento 
político da época, influenciando tanto 
os movimentos de independência na 
América, quanto as Revoluções Inglesa 
e Francesa. Ao mesmo tempo, o ideal 
de sociedade, daí surgido, já apontava 
desigualdades no campo social. A 
situação trouxe inúmeros prejuízos 
para a cidadania, restringindo a sua 

prática, assim como observou J.M. 
Barbalet: “(...) a concessão de cidadania 
para além das linhas divisórias das 
classes desiguais parece significar 
que a possibilidade prática de exercer 
os direitos ou as capacidades legais 
que constituem o status do cidadão 
não está ao alcance de todos que os 
possuem.”(BARBALET, 1989, p.13).2

Ou seja: o tema central do debate 
acerca da cidadania deixa de ser sobre 
se as pessoas devem ou não ter direitos 
civis e políticos3, passando a tratar do 
exerCíCio destes direitos, ou, de outro 
modo, se as pessoas titulares destes 
direitos civis e políticos conseguem, em 
sua prática diária, exercer tais direitos. 

Esta, portanto, uma das (dentre as 
diversas) razões que deram origem ao 
Estado de Bem-Estar Social (Welfare 
State) e das formas estatais que daí se 
seguiram, já que o exercício da cidadania, 
no entender dos especialistas, exigiria 
não apenas o reconhecimento de um 
catálogo formal de direitos em favor 
dos cidadãos, mas, ao revés, a efetiva 
possibilidade de exercício destes direitos 
pelos cidadãos, fruição esta que deveria 
ser garantida pela ação estatal, se 
necessário fosse.

A partir deste desenvolvimento é 
que a noção de cidadania passa a trazer 
também consigo o caráter reivindicatório 
mais comum aos nossos tempos, onde a 

2. REZENDE FILHO, Cyro de Barros e CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque, in op. cit., p. 4.
3. Na medida em que, considerados (ainda que apenas formalmente) iguais, em virtude do postulado da isonomia, deve ser dado a todos o mesmo tratamento.

Deixamos de ter uma cidadania (a civil e política) 
para termos várias cidadanias (a civil, a política, 
a econômica, a social, dentre outras tantas), 
sem deixar de lado a preocupação com o efetivo 
exercício dos direitos outorgados aos cidadãos.
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cidadania não envolve apenas a fruição 
de direitos civis e políticos, envolvendo 
também a possibilidade de reivindicar, 
em face do próprio Estado, atividades 
públicas, desempenhadas por este em 
prol de toda a coletividade. Na verdade, 
a noção de cidadania acompanhou o 
próprio desenvolvimento do Estado, 
pois, na medida em que este abandonou 
seu absenteísmo e passou a agir em prol 
da coletividade, aquele conceito passou 
a englobar também a noção de que era 
possível reclamar do Estado a ação em 
favor do coletivo.

Esta  evolução no tratamento 
d a  m a té r i a  é  c o m p e n d i a d a  p o r 
Rezende Filho e Câmara Neto, os 
quais, apoiados na lição do sociológo 
inglês T.H. Marshall, afirmam que 
“O desenvolvimento da cidadania 
até o século XIX esteve intimamente 
submetido à questão das relações entre 
classes sociais antagônicas.”4, o que, 
por sua vez, nos leva à “(...) consciência 
sobre as diferenças no interior do status 
de cidadão, acentua os debates sobre 
a exclusão social, os direitos humanos 
e mesmo sobre a atuação política da 
sociedade civil.”5. Em suma: deixamos 
de ter uma cidadania (a civil e política) 
para termos várias cidadanias (a civil, 
a política, a econômica, a social, dentre 
outras tantas), sem deixar de lado a 
preocupação com o efetivo exercício 
dos direitos outorgados aos cidadãos.

Esta modificação do locus do debate, 
porém, trouxe consigo um problema: 
a expressão “cidadania”, como já 
mencionado, tornou-se plúrima de 
significados, podendo ser utilizada para 
legitimar posições diversas e até mesmo 
contraditórias entre si. Marcos F. Martins, 
usando como exemplos as atividades nos 
ambientes político e educacional, dá 
mostras do caráter equívoco do termo 
“cidadania”:

Esse é o caso, por exemplo, de seu uso no 
ambiente político. Ele é afirmado pelo 

governo objetivando legitimar seus 
projetos e ações e, ao mesmo tempo, 
também asseverado pela oposição 
em seus discursos contrapostos às 
ações governamentais. Os partidos 
ditos de direita (se é que se pode 
simplificar com essa terminologia 
“direita-esquerda” toda a plêiade de 
tendências econômicas, políticas, éticas 
e culturais expressas nos diferentes 
partidos políticos presentes na realidade 
nacional) utilizam o termo cidadania 
para justificar suas iniciativas que 
visam à manutenção do “status quo”, 
enquanto os de oposição fazem dele 
um significante capaz de expressar toda 
vontade de mudar a realidade nacional 
e internacional.

Não é só no ambiente político que se 
percebe essa diferença na utilização 
do termo cidadania; na educação 
ele também ressoa de forma muito 
intensa. Veja-se, por exemplo, o caso dos 
paradigmas educacionais que embasam 
os projetos pedagógicos. Desde as teorias 
tradicionais, passando pelas tendências 
modernas e até mesmo aquelas que 
emergiram na contemporaneidade, 
hoje, todas, consensualmente, afirmam 
a necessidade de a formação escolar ter 
como um de seus escopos a formação 
do cidadão.6

Como se vê, portanto, “cidadania” 
não mais se restringe ao significado 
clássico – de condição daquele que 
exerce direitos civis e políticos – e, da 
mesma forma, não se limita apenas a esse 
setor, se espraiando por onde quer que 
haja atividade humana, sendo possível 
se falar em cidadania social, cidadania 
econômica, cidadania ética, e assim 
sucessivamente. Da mesma maneira, não 
se pode tratar de cidadania sem que haja 
a preocupação com a possibilidade de 
efetivo exercício dos direitos decorrentes 
da qualidade de cidadão, oferecendo-se 
ao cidadão os meios e instrumentos 
aptos a permitir a fruição dos direitos 
civis, políticos, sociais e econômicos 

decorrentes da cidadania.
Por sua vez, o efetivo exercício destes 

direitos decorrentes do reconhecimento 
do status de cidadão depende, no 
entender dos estudiosos, de três 
pressupostos essenciais: possibilidade 
de participar da formulação das políticas 
públicas, igualdade na participação 
desta formulação e o acesso aos bens 
materiais e imateriais7 necessários a esta 
participação.

Assim é que a cidadania pode ser 
conceituada como:

(…) a participação dos indivíduos 
de uma determinada comunidade 
em busca da igualdade em todos os 
campos que compõem a realidade 
humana,  mediante a luta pela 
conquista e ampliação dos direitos 
civis, políticos e sociais, objetivando a 
posse dos bens materiais, simbólicos e 
sociais, contrapondo-se à hegemonia 
dominante na sociedade de classes, 
o que determina novos rumos para a 
vida da comunidade e para a própria 
participação.8

Considerando os termos deste 
conceito ampliado e moderno de 
cidadania, torna-se possível afirmar, 
sem maiores dúvidas, que o sistema 
Tribunais de Contas se reveste de grande 
relevância, na qualidade de instrumento 
de conservação e exercício dos direitos 
decorrentes da cidadania. Vale dizer: 
considerando que o exercício da cidadania 
exige a posse de bens materiais, sociais e 
simbólicos, temos que o sistema Tribunais 
de Contas permite aos cidadãos, de forma 
geral, acesso a determinados bens sociais 
e simbólicos, necessários à fruição de 
parcela das prerrogativas concernentes 
ao status de ser cidadão, sendo certo que 
os bens sociais e simbólicos oferecidos 
pelo sistema Tribunais de Contas 
dizem respeito, essencialmente, sobre 
a conduta daqueles responsáveis sobre 
o gerenciamento da vida e dos bens 
coletivos.

4. REZENDE FILHO, Cyro de Barros e CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque, in op. cit., p. 5.
5. REZENDE FILHO, Cyro de Barros e CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque, in op. cit., p. 5.
6. MARTINS, Marcos Francisco. Uma “catarsis” no conceito de cidadania: do cidadão cliente à cidadania com valor ético-político. Campinas-SP, Puc-Campinas, 2000, pp. 
106-118 (Revista de Ética, julho-dezembro de 2000, volume 2, número 2)
7. Neste aspecto, Marcos Francisco Martins chama a atenção para o fato de que, na sociedade pós-moderna de hoje,  são necessários não só os bens materiais (que garantem a 
satisfação da existência física), mas também os chamados bens sociais (que garantem o acesso dos cidadãos às esferas do poder) e os bens simbólicos, aptos a garantir o acesso a 
cultura e, portanto, indissociáveis do conceito moderno de cidadania. MARTINS, Marcos Francisco, in op. cit., p. 12.
8. MARTINS, Marcos Francisco, in op. cit., p. 13.
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Feitas as devidas considerações 
acerca do significado atual do 
termo cidadania, chega a hora 
de examinar o sistema Tribunais 

de Contas, com o fito de verificar se este 
sistema, através do desempenho de suas 
atribuições, é capaz de oferecer, aos 
cidadãos, os bens sociais e simbólicos 
necessários ao exercício da cidadania. 
Para tanto, mostra-se imprescindível 
uma verificação, ainda que rápida, das 
atribuições que foram outorgadas a este 
sistema pela Constituição da República 
Federativa do Brasil - CRFB, promulgada 
em 1988.

Como se sabe, o Tribunal de Contas 
é instituído, no Brasil, pelo Decreto nº 
966-A, de 1890, ou seja, dita instituição 
surge juntamente com a República, 
sendo certo que os autores creditam 
sua criação a uma das consequências da 
adoção, pelo Brasil, da forma federativa 
de Estado e, mais ainda, da constatação 
de que um Estado de Direito (como é 
o nosso caso) exige a existência de um 
órgão de controle da atividade estatal, a 
latere do Poder Judiciário, na medida em 
que é da essência deste último a inércia, 
somente agindo quando aquele que teve 
seu direito subjetivo prejudicado resolve 
provocá-lo. A lição é de Régis Fernandes 
de Oliveira:

É próprio do ser humano o erro. 
Todos, num Estado de Direito, devem 
sujeitar-se às determinações emanadas 
pelo Estado. O próprio Estado está 
subordinado às normas que edita. Logo, 
a sujeição de todos significa que alguém 
tem de controlar o comportamento, 
para sabê-lo adaptado às normas 
jurídicas. Sem prejuízo do controle 
jurisdicional, que é constituído por um 
dos órgãos do Poder, em relação às 
contas todos se sujeitam aos Tribunais 
de Contas.9

De fato, o sistema Tribunal de 

Contas (que encontra, no Tribunal de 
Contas da União – TCU, seu paradigma 
essencial, ex vi do disposto no art. 
75 da CRFB) recebe, da CRFB, um 
extenso rol  de atribuições (com 
as competências daí decorrentes) 
atinentes à fiscalização e controle 
das condutas dos administradores, 
responsáveis por dinheiros e valores 
públicos etc., vale dizer, por todos 
aqueles  que gerenciam os  bens 
pertencentes à coletividade e que, 
através  destes  bens ,  gerenciam 
também a vida coletiva.

Trata-se, portanto, de órgão de 
estatura e dignidade constitucionais, 
imprescindível na estrutura republicana 
e democrática do Estado, independente 
e  autônomo,  ao qual  compete a 
fiscalização de todos os atos e condutas 
dos gestores da vida coletiva, e que, 
em virtude de sua singular posição na 
tessitura institucional do Estado, é tido 
como detentor de competência política, 
a par dos demais órgãos de cúpula do 
Estado. Diga-se: os gestores da vida e 
dos bens pertencentes à coletividade 

prestam contas ao Tribunal de Contas, 
demonstrando, diante deste órgão 
específico, como, quando, onde e, mais 
importante, por que agiram.

O rol de competências constante 
do art. 71 da CRFB não deixa dúvidas 
acerca da missão institucional do 
sistema Tribunais de Contas: exercer, 
de forma técnico-jurídica, o controle 
externo das atividades dos gestores 
públicos, não só formalmente (ou seja, 
quanto ao aspecto formal, de mera 
correlação entre a conduta do gestor 
público em contraste com a legalidade) 
mas também, e principalmente, quanto 
ao aspecto material, concernente ao 
custo-benefício, à economicidade 
dos atos de gestão. A propósito de 
comentar o inciso IV do art. 71 da 
CRFB10, o qual reza sobre as auditorias, 
Régis Fernandes de Oliveira ensina 
que :

São as denominadas “auditorias” 
ou “correições” ou “fiscalizações”, 
que são determinadas pelos agentes 
hierarquicamente superiores aos 
subalternos, exigindo documentos 
ou comprovação das despesas. É 
fundamental que as inspeções não 
se limitem ao mero exame formal 
dos documentos exibidos. Aí haveria 
mero exame contábil ou financeiro. 
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.11

Embora ainda tímidas, diante 
da hercúlea tarefa de controlar uma 
Administração Pública ainda agarrada 
à sua matriz burocrática12, as medidas 

o sistema tribunais de Contas: atividades, CompetênCias e função

9. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro, 2ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 514.
10. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
 (…)
 IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
11. OLIVEIRA, Régis Fernandes de, in op. cit., p. 523. Grifos no original.

A economicidade 

deve ser encarada 

como verdadeiro 

mandamento 

de otimização 

das condutas 

realizadas pelos 

gestores públicos.
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materiais de fiscalização, como, por 
exemplo, as auditorias de natureza 
operacional – ANOP, já começam a 
despontar no horizonte, sendo utilizadas 
por diversos Tribunais de Contas, 
não mais para a avaliação da simples 
legalidade da conduta do gestor, mas 
também para avaliar até que ponto estas 
condutas tornam concretos os valores e 
objetivos do Estado brasileiro.

Isto se dá, pois, o princípio da 
economicidade, estampado na CRFB como 
um dos objetos da fiscalização do sistema 
Tribunais de Contas13, carrega consigo 
uma certa carga valorativa, diretamente 
decorrente da natureza eminentemente 
pública que reveste as atividades sobre 
as quais o princípio incide. De acordo com 
Gustavo Massa Ferreira Lima:

Enquanto na esfera da iniciativa 
privada o planejamento de gastos visa 
à maximização do lucro, resumindo-se 
grosseiramente num encontro final 
entre todas as despesas efetuadas 
e das receitas auferidas, na esfera 
pública o foco deve estar voltado 
para a maximização do retorno social 
alcançado com a alocação dos recursos 
públicos, ou seja, na maximização do 
bem-estar social.

É aí que reside a carga valorativa da 
economicidade, na busca do bem-
estar social, na perseguição do maior 
retorno social na alocação da verba 
pública. A maior vantagem financeira 
é substituída na órbita pública pela 
maior vantagem social. Essa carga 
axiológica é que dá à economicidade 
um viés diferenciado de aplicação. 
O custo-benefício não deve ser visto 

na gestão do patrimônio público 
como simples operação matemático-
financeira em que o resultado positivo 
espelha lucro. O que se deseja é alcançar 
o maior grau de satisfação social. Esses 
valores são indissociáveis do conceito 
de economicidade como parâmetro de 
avaliação das despesas públicas.14

Como o Estado, por sua própria 
natureza, não tem objetivo de lucro, 
a economicidade, quando utilizada 
para avaliar a ação estatal, não pode 
se pautar pelos mesmos parâmetros 
utilizados pela iniciativa privada – a 
qual, na essência, e contrariamente 
ao aparato estatal, persegue o lucro 
como finalidade primordial. Deve-se, 
portanto, buscar a maximização do 
benefício social: o menor dispêndio 
dos recursos públicos (sociais) deve 
gerar a maior quantidade (ou ainda 
a melhor qualidade) de benefícios 
sociais. Daí ser possível afirmar que a 
economicidade deve ser encarada como 
verdadeiro mandamento de otimização15 

das condutas realizadas pelos gestores 
públicos, devendo ser aplicada nos 
limites de suas possibilidades por estes 
últimos, sendo correto ainda afirmar 
que esta aplicação (e, por consequência, 
os limites da otimização efetivada) 
será auditada e avaliada pelo sistema 
Tribunais de Contas, dentro de sua 
respectiva órbita de atribuições.

Além do controle externo da tríade 
principiológica16 constante do art. 70 da 
CRFB, a legislação infraconstitucional 
também cometeu ao sistema Tribunais 
de Contas uma série de competências, 
como as constantes no art. 113, §1º 

da Lei nº 8.666/9317, no art. 26 da Lei  
nº 11.494/0718, na Lei nº 9.730/9319 e, 
com maior importância, em diversos 
dispositivos da Lei Complementar  
nº 101/00. De acordo com Gustavo Massa:

Atenção especial deve ser dada à Lei 
Complementar nº 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
instituiu normas de planejamento 
e controle da gestão fiscal com o 
intuito de favorecer o equilíbrio das 
contas públicas. A LRF destinou papel 
importante aos Tribunais de Contas, 
atribuindo-lhes a fiscalização das 
regras fixadas em seus dispositivos. 
Oportuno transcrever algumas dessas 
atribuições:

a) informar aos Poderes respectivos os 
fatos que comprometeram os custos 
e os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão 
orçamentária (§1º do art. 59);

b) fiscalizar os limites de endividamento, 
dívida consolidada e mobiliária, das 
operações de crédito e concessão de 
garantias, informando aos órgãos 
sempre que ultrapassarem 90% deste 
limite;

c) fiscalização dos limites de despesas 
com pessoal, informando sempre que 
ultrapassarem 90% deste limite, para 
que adotem as providências previstas;

d) fiscalizar as medidas adotadas para 
o retorno aos limites previstos para 
gastos com pessoal e endividamento;

e) fiscalizar o cumprimento das metas 
fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)20

Do exposto, percebe-se que o sistema 

12. Considerando, por certo, que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995, ainda não se implantou por completo no Estado brasileiro, não tendo havido 
ainda a mudança do paradigma burocrático em favor do chamado “Estado Gerencial”.
13. Veja-se o art. 70, caput, da CRFB, onde se determina que a fiscalização da Administração Pública quanto à economicidade de sua conduta será realizada por meio do 
controle externo, a cargo do Congresso Nacional, que será auxiliado, conforme art. 71, caput, pelo Tribunal de Contas da União.
14. LIMA, Gustavo Massa Ferreira. o princípio Constitucional da economicidade e o Controle de desempenho pelos tribunais de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 
2010, p.33-34.
15. A lição é de Robert Alexy:”O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser 
satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes”. ALEXY, Robert. teoria dos direitos fundamentais, trad. virgílio 
afonso da silva. São Paulo:Malheiros, 2008, p. 90.
16. Legalidade, Legitimidade e Economicidade.
17. Representação para que os Tribunais de Contas apurem eventuais irregularidades em procedimentos licitatórios.
18. É o diploma legal que regulamenta a Emenda Constitucional nº 53/2006, que dá origem ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério, sendo que o citado dispositivo outorga ao sistema Tribunal de Contas a competência para verificar se o ente fiscalizado deu cumprimento 
ao art. 212 da CRFB, concernente à aplicação das receitas tributárias na manutenção e desenvolvimento do ensino.
19. Que atribui ao TCU a competência para apreciar a evolução patrimonial dos ocupantes de cargos e empregos públicos, fiscalizando a legalidade e a legitimidade desta 
evolução.
20. LIMA, Gustavo Massa Ferreira, in op. cit., p. 48-49.
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Tribunal de Contas não só foi elevado 
pela CRFB à condição de auditor do 
custo-benefício da ação estatal, como 
também recebeu a incumbência de zelar 
pelo equilíbrio orçamentário dos entes 
públicos, informando, fiscalizando, 
alertando e determinando, quando 
necessário, medidas aptas a manter 
o endividamento público em níveis 
controláveis. Em outras palavras: 
mudou a finalidade da fiscalização, 
que antes era somente contábil e hoje 
abrange uma série de elementos, todos 
de grande importância. Confira-se na 
lição de Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto:

Por derradeiro, quanto à finalidade da 
fiscalização, se é certo que esses órgãos 
deveram sua origem à necessidade de 
controlar a regularidade de contas, 
com funções predominantemente 
contábeis, é inegável que, em vez de 
aí ficarem e se tornarem obsoletos 
e decorativos, que mais não fosse 
em razão do aperfeiçoamento dos 
métodos registrários, com o Estado 
de Direito expandiram a sua atuação 
para atender a outras necessidades, 
tal como controlar as contas dos 
administradores, a legalidade dos 
dispêndios e, no Estado Democrático de 
Direito, a controlar a legitimidade e a 
economicidade da gestão financeira, o 

que inclui a aplicação das subvenções 
e a renúncia das receitas.21

Em síntese: considerando as com-
petências constitucionais e infracons-
titucionais atribuídas ao sistema Tribunais 
de Contas, é possível afirmar que a função 
precípua deste sistema é a salvaguarda da 
res publicae, ou seja, dos bens públicos, 
sejam eles materiais ou imateriais, 
sociais ou simbólicos, e de todos os 
processos e procedimentos que ocorrem 
no seio da Administração Pública, visando 
sempre a preservação da legalidade, 
o reconhecimento da legitimidade e a 
maximização da economicidade da ação 
estatal.

ConClusão

A partir da síntese antes colocada, 
acerca da função do sistema 
Tribunais de Contas, torna-
se possível estabelecer uma 

ligação entre dito sistema e a noção de 
cidadania inicialmente exposta. Destarte, 
como já colocado alhures, o exercício 
da(s) cidadania(s) exige a presença de 
pressupostos ou pré-requisitos, sendo 
certo que um destes pressupostos é 
o acesso à determinados bens sociais 
e/ou simbólicos, os quais devem ser 
colocados ao alcance do cidadão. Assim, 
por exemplo, a fruição da cidadania, 
sob seu viés político (votar, ser votado, 
exercer seus direitos políticos) depende 
de uma série de fatores e procedimentos: 
cadastramento (inscrição) do cidadão-
eleitor perante a Justiça Eleitoral, 
informações acerca dos candidatos 
que disputam aquele pleito etc. Da 
mesma forma, o exercício da cidadania 
“social” depende do acesso a políticas 
públicas fornecidas pelo Estado, da 
disponibilidade destas políticas públicas 
(que certamente variam conforme o 
objetivo buscado pela ação estatal), 
dependendo o cidadão até mesmo de ser 
informado acerca da existência destas 
iniciativas do Estado. 

Ora, se o sistema Tribunais de 
Contas tem como função primordial 
a salvaguarda dos bens públicos e 

a preservação dos princípios que 
regem a gerência da vida coletiva, resta 
inequívoco que este sistema produz uma 
série de bens sociais relevantes para o 
correto desempenho da cidadania e, da 
mesma forma, produz bens simbólicos 
(informações) capazes de instruir o 
exercício da(s) cidadania(s). No que 
concerne aos bens sociais, podemos 
mencionar as atividades do sistema 
Tribunais de Contas na análise da 
economicidade (custo-benefício) das 
políticas públicas implementadas pelo 
Estado, bem como na preservação do 
equilíbrio orçamentário. Ambas as 
atividades geram bens sociais que, se 
não são inestimáveis, são, certamente, de 
grande valia para a coletividade, uma vez 
que impedem o desperdício de recursos 
vertidos por esta própria coletividade 
em favor do Estado.

Com efeito, o sistema Tribunais 
de Contas age como “guardião” da 
realização da plataforma política 
escolhida pela parcela majoritária dos 
cidadãos. Sabe-se que a tríade de leis 
orçamentárias (Plano Plurianual – PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
e Lei Orçamentária Anual – LOA) nada 
mais são do que a expressão numérica 
de um determinado plano de governo, 
sendo certo ainda que este plano de 
governo foi escolhido em eleições 

majoritárias. Assim, não é demais 
dizer que o orçamento é a tradução 
financeira da vontade geral. O sistema 
Tribunal de Contas, por sua vez, fiscaliza 
o cumprimento das determinações 
orçamentárias, tanto na ponta da receita 
(arrecadação) como na ponta da despesa 
(dispêndio), o que nos leva à conclusão 
de que o sistema Tribunais de Contas, ao 
fiscalizar o cumprimento do orçamento, 
preservando seu equilíbrio, atua como 
custodiante da vontade política vigente 
na nação. A preservação desta vontade 
política é um bem social fortemente 
vinculado à cidadania política, na 
medida em que o cidadão, que participou 
do pleito, vê, no mundo dos fatos, o 
resultado das ações governamentais, tal 
como expressas na lei de meios.

Da mesma maneira, ao verificar se 
as políticas públicas estão obedecendo 
ao postulado da economicidade, o 
sistema Tribunais de Contas preserva, 
ao mesmo tempo, a legitimidade da 
arrecadação. Veja-se: a imensa maioria 
dos recursos pecuniários utilizados pelo 
Estado é obtida por meio da imposição, 
sobre os cidadãos, da obrigação de 
pagar tributos, incidentes sobre as 
mais diversas atividades dos cidadãos. 
Tais recursos financeiros são vertidos 
ao caixa estatal, que os utiliza em prol 
dos próprios cidadãos: manutenção 

21. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. o parlamento e a sociedade como destinatários do trabalho dos tribunais de Contas. Revista Eletrônica sobre a Reforma 
do Estado, Salvador, nº 4, dezembro, 2005, janeiro, fevereiro, 2006, p. 37. Disponível em www.direitodoestado.com.br, acesso em 29.05.2011.
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dos serviços públicos, financiamento 
de políticas públicas, pagamento de 
servidores/empregados públicos etc. 
Disto se percebe claramente que, tanto a 
atividade estatal na ponta da arrecadação, 
como a atividade estatal na ponta da 
despesa, não configuram finalidades em 
si mesmas, se revestindo, ambas, de um 
caráter eminentemente instrumental à 
consecução das finalidades públicas.

Justamente por se sujeitarem a um 
regime publicista, tais finalidades estatais 
devem ser universais, ou seja, devem 
atingir o maior número possível de 
cidadãos. Da mesma maneira, como o 
Estado não persegue lucro, mas sim o 
maior benefício, a retirada compulsória 
de recursos pecuniários dos “bolsos” 
dos cidadãos deve incidir tão-somente 
sobre o mínimo necessário ao custeio 
destas mesmas atividades, para que não 
se impeça a livre atividade econômica 
privada dos cidadãos. Combinando 
estes elementos na ponta da despesa 
encontramos justamente a economicidade 
(maior número de pessoas atingidas pelas 
políticas públicas e/ou maior qualidade 
da política pública oferecida = benefício 
e menor dispêndio para realização da 
política pública/finalidade estatal =  
custo), a qual, quando preservada pelo 
sistema Tribunal de Contas, se erige em 
bem social de inestimável valor, diante da 
inegável moralidade (rectius: legitimidade) 

da atividade financeira do Estado.
Ultrapassando os bens sociais, e 

indo até os chamados bens simbólicos, 
temos que, também nesta seara, a 
atuação do sistema Tribunais de 
Contas é instrumental ao exercício da 
cidadania. E a principal ferramenta 
deste sistema, no que toca aos bens 
simbólicos, às informações, diz respeito 
ao apoio e suporte que este sistema pode 
oferecer ao chamado controle social da 
Administração Pública. Este controle 
social nada mais é do que o controle 
das atividades da Administração Pública 
pelos próprios destinatários destas 
atividades: os cidadãos, os quais, por 
certo, necessitam saber como, onde e 
porque determinadas atividades estatais 
são realizadas, para que tal controle 
possa ser efetivo.

É aí que entra o sistema Tribunais 
de Contas. Por meio dos instrumentos 
previstos na Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF)22, o sistema Tribunais 
de Contas pode captar, como em um 
fotochart, a situação financeira dos 
entes públicos, divulgando, de forma 
ampla e irrestrita, os documentos que 
demonstram como anda a “saúde” 
financeira da Administração Pública. 
Dignas de nota, acerca do tema, são 
também as alterações levadas a efeito 
pela Lei Complementar nº 131/2009, 

que, ao alterar e introduzir alguns 
novos dispositivos na LRF, alargou 
ainda mais as situações nas quais o 
sistema Tribunal de Contas (e a própria 
Administração Pública) produzem bens 
simbólicos – informações – acerca de sua 
atuação, informações estas relevantes 
para o exercício do controle social, e, 
consequentemente, para o desempenho 
da cidadania23.

Em arremate, impende concluir 
fazendo nossas as palavras de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, para afirmar que 
o sistema Tribunal de Contas se configura, 
nos dias de hoje, como importante 
instrumento no exercício e na conservação 
dos poderes e prerrogativas decorrentes 
da cidadania. Disse o citado autor:

Em suma: nessa evolução histórica, 
os órgãos de contas alcançaram 
indubitavelmente sua maturidade 
e máxima prestância, deixando de 
ser apenas órgãos do estado para 
serem também órgãos da sociedade 
no estado, pois a ela servem não 
apenas indiretamente, no exercício de 
suas funções de controle externo, em 
auxílio da totalidade dos entes e dos 
órgãos conformadores do aparelho 
do Estado, como diretamente à 
sociedade, por sus acrescida e nobre 
função de canal do controle social, o que 
os situa como órgãos de vanguarda dos 
Estados policráticos e democráticos que 
adentram o Século XXI.24

ALEXY, Robert. teoria dos direitos 
fundamentais, trad. virgílio afonso 
da silva. São Paulo:Malheiros, 2008.

LIMA, Gustavo Massa Ferreira. o princípio 
Constitucional da economicidade e o 
Controle de desempenho pelos tribunais 
de Contas. Belo Horizonte: Fórum, 2010.

MARTINS, Marcos Francisco. uma 
“catarsis” no conceito de cidadania: 
do cidadão cliente à cidadania com 
valor ético-político. Campinas-SP, 

referênCias biblioGráfiCas

Puc-Campinas, 2000, (Revista de Ética, 
julho-dezembro de 2000, volume 2, 
número 2)

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
o parlamento e a sociedade como 
destinatários do trabalho dos 
tribunais de Contas. Revista Eletrônica 
sobre a Reforma do Estado, Salvador, nº 4, 
dezembro, 2005, janeiro, fevereiro, 2006.
Disponível em www.direitodoestado.
com.br, acesso em 29.05.2011.

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de 
direito financeiro, 2ª ed. São Paulo: 
RT, 2008.

REZENDE FILHO, Cyro de Barros e 
CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque. 
a evolução do Conceito de Cidadania, 
Disponível em http://www.unitau.br/
scripts/prppg/humanas/download/
aevolucao-N2-2001.pdf, acesso em 
29/05/2011.

22. A qual decida um capítulo inteiro –de número IX – aos temas da transparência, do controle e da fiscalização.
23. Vale citar aqui, à guisa de exemplo, o disposto nos arts. 48, caput e parágrafo único, incisos I a III, 48-A (introduzido pela Lei Complementar nº 131/09), 49, 55, §2º, 
56, §3º, 63, §1º e 67, dentre outros.
24. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, in op. cit., p. 37.



26 maio 2011 - n. 47     Revista TCMRJ   

C
ID

A
D

A
N

IA

Conselheiro Antonio Nominando Diniz
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

A comunicação institucional 
como instrumento da cidadania

“A publicidade que se dá aos atos governamentais resulta 
efetivamente no conhecimento, por parte da sociedade, do 
que tem sido feito dos recursos públicos?” O conselheiro 
Antonio Nominando Diniz reflete sobre o tema e conta 
dos programas adotados pelo TCE/PA “no sentido de 
aperfeiçoar os canais de comunicação institucional por 
meio da utilização da tecnologia da informação”.

A necessidade de comunicar 
à  s o c i e d a d e  a ç õ e s  e 
programas é, para o Poder 
Público, um imperativo 
de ordem constitucional. 

Mas como tornar as informações das 
instituições públicas compreensíveis 
para a sociedade? 

Inicialmente é importante conceituar 
o significado da palavra comunicação. 
Segundo Michaelis, a comunicação 
consiste na ação, efeito ou meio de 
comunicar. Sob a ótica sociológica, 
significa processo pelo qual ideias e 
sentimentos se transmitem de indivíduo 
para indivíduo, tornando possível a 
interação social. Observa-se, portanto, 
o caráter dúplice da comunicação: 
é necessário que o detentor da ideia 
ou informação seja entendido pelo 
d e s t i n a t á r i o ,  p ro m ove n d o - s e  a 
interação.

Em se tratando de comunicação de 
atos do Poder Público, a comunicação 
– ou publicidade – reveste-se de 
significado especial, pois objetiva 
informar à sociedade o emprego 
dos recursos públicos e as escolhas 
governamentais que repercutirão na 
vida de todos. O agente público, agindo 
como representante do povo, tem o 
dever de comunicar aos representados 
as ações e resultados de suas atividades, 
possibilitando o controle social sobre os 
rumos da gestão pública.

Nesse passo, convém ressaltar 
que a publicidade de atos e ações 
governamentais é dever, não sendo dado 
ao gestor escolher, ao seu alvitre, a que 
se dará divulgação nem mesmo utilizar-
se de meios para disponibilizar apenas 
parcialmente o conteúdo. A publicidade 
é princípio de ordem constitucional, 
norteador da administração pública 
em todas as esferas da federação, 
delineando o dever de tornar público 
os atos daqueles que representam a 
sociedade.

Com efeito, na Constituição Federal 
de 1988, a publicidade, como princípio 
da Administração Pública, encontra-se 
no caput art. 37:

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, 
i m p e s s o a l i d a d e ,  m o ra l i d a d e , 
publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (...)
Mais adiante, ainda no mesmo artigo, 

o legislador constituinte dedicou o 
parágrafo primeiro especificamente ao 
tema, tratando da forma de divulgação 
das ações governamentais:

XXII. / § 1º - A publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo 

ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.
A  l e i t u r a  d o s  d i s p o s i t i v o s 

constitucionais supra transcritos permite, 
de imediato, concluir que a publicidade 
na administração pública tem caráter 
obrigatório e que deve ser impessoal, 
evitando-se, assim, a indesejável 
confusão entre a pessoa do gestor e o 
próprio Estado, ideia repugnada pela 
atual ordem constitucional.

Assim, o órgão público deve divulgar 
ações e prestar contas à sociedade 
sobre seus atos, mas quando o fizer, não 
poderá vincular as realizações, direta ou 
indiretamente, à pessoa do gestor.

Outro exemplo de dispositivo 
constitucional relacionado ao tema é o 
inscrito no §3º do art. 31, que estabelece 
que as contas municipais permaneçam 
à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, pelo período 
de 60 dias.

A pergunta que naturalmente surge 
após a primeira reflexão sobre o tema 
é: publicidade é transparência? Ou, 
por outras palavras, a publicidade que 
se dá aos atos governamentais resulta 
efetivamente no conhecimento, por 
parte da sociedade, do que tem sido feito 
dos recursos públicos?

Faci lmente  se  conclui  que a 
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mera observância às regras legais de 
publicidade dos atos governamentais 
n ã o  a s s e g u r a  a  c o m u n i c a ç ã o 
efetiva com a sociedade. Diante da 
crescente complexidade das normas 
e regramentos de finanças públicas e 
atos administrativos, as comunicações 
governamentais revestem-se, muitas 
vezes, de um tecnicismo que prejudica 
a compreensão de seu conteúdo 
pelo cidadão comum, prejudicando, 
consequentemente, o controle social tão 
precioso ao processo democrático.

Aliado à linguagem cifrada das 
publicações oficiais, é bom que se diga, 
está, muitas vezes, o direcionamento 
de certas informações, deixando claro à 
população apenas parte da informação, 
numa evidente manobra manipulativa 
da opinião pública, atraindo a atenção 
aos dados e números mais favoráveis ao 
gestor. 

Atentos a esses problemas e vícios, 
os legisladores trataram de municiar 
o ordenamento jurídico de leis que 
ultrapassam a simples exigência formal 
de publicação, obrigando os gestores 
a tornar público uma gama cada vez 
mais completa e compreensível de 
informações. 

N e s s e  e s c o p o ,  s u r g i u  a  L e i 
de Responsabil idade Fiscal  (Lei 
Complementar nº 101/00), que exige 
publicações periódicas de demonstrativos 
sobre gastos com pessoal, endividamento, 
comportamento da receita e da despesa 
no correr do exercício financeiro.

N e s s e  m e s m o  e s p í r i t o ,  f o i 
promulgada a Lei Complementar  
nº 131/2009, que alterou dispositivos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal com 
o objetivo de promover a transparência, 
em tempo real, dos atos praticados pelos 
Gestores públicos.

Em linhas gerais, incentiva-se a 
participação popular e a realização 
de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos e estabelece-se a liberação ao 
pleno conhecimento e acompanhamento 
da sociedade, em tempo real,  de 
informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira. 
Por fim, o legislador prescreve a adoção 

de sistema integrado de administração 
financeira e controle com padrão mínimo 
de qualidade a ser estabelecido pelo 
Poder Executivo da União.

A análise dessas inovações no 
ordenamento jurídico permite concluir 
que o legislador pretende dar a máxima 
efetividade aos princípios constitucionais, 
concretizando-os por meio do fomento 
da participação popular e da criação 
de meios para o pleno exercício da 
cidadania.

De origem latina, cidadania significa 
o conjunto de direitos e deveres ao qual 
um indivíduo está sujeito em relação à 
sociedade em que vive.

O conceito de cidadania, nascido 
na Grécia antiga, sofreu profundas 
alterações com o passar do tempo, 
tornando-se fundamento do Estado 
Democrático de Direito, ao ser erigido, 
entre nós, à categoria de princípio 
fundamental pela Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 1º.

Ao longo do texto da Carta Magna, 
foram criados instrumentos de resguardo 
ao exercício da cidadania, especialmente 
no Título dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, tais como o mandado 
de injunção, quando a inércia do poder 
legiferante tornar inviável o exercício 
dos direitos, liberdades e prerrogativas 
inerentes a este princípio constitucional 
e a gratuidade nas ações que se fizerem 
necessárias ao exercício da cidadania. 

Do ponto de vista do controle da 
sociedade sobre as ações governamentais, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal garantiu 
o acesso público, participação popular, 
audiências públicas, pleno conhecimento 
e acompanhamento da sociedade, 
disponibilização a qualquer pessoa física 

ou jurídica, consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade, 
ampla divulgação e controle social, 
inclusive ratificando a Constituição 
Federal no sentido da possibilidade 
de qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato denunciar ao 
respectivo Tribunal de Contas e ao órgão 
competente do Ministério Público o 
descumprimento das prescrições ali 
contidas.

Assim, ao controle institucional, 
interno e externo, soma-se o controle 
s o c i a l .  N o  C o n t ro l e  I n t e r n o ,  a 
responsabilidade é atribuída a um 
órgão no âmbito de cada Poder, ao 
passo que o Controle Externo é exercido 
pelo Poder Legislativo com auxílio dos 
Tribunais de Contas, conforme previsão 
constitucional (CF-88, Art. 71). A 
novel visão dos Tribunais de Contas 
representa um desafio permanente 
para  uma nova missão de  ação 
interativa com a sociedade, consistindo 
em ações proativas, utilizando-se 
de meios  próprios  e  modernos, 
como a Tecnologia da Informação, 
indispensável para permitir que o 
controle social contribua efetivamente 
com o aperfeiçoamento do controle 
institucional.

No âmbito do Tribunal de Contas da 
Paraíba, várias ações foram adotadas 
no sentido de aperfeiçoar os canais de 
comunicação institucional por meio da 
utilização da tecnologia da informação. 
Dentre as iniciativas, destacam-se: 
a transmissão, em tempo real, das 
sessões do Tribunal Pleno, o SAGRES, o 
TRAMITA e o Diário Oficial Eletrônico, 
todos acessíveis à população por meio 
do portal do TCE/PB.
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O  S A G R E S  –  S i s t e m a  d e 
Acompanhamento da  Gestão dos 
Recursos da Sociedade foi implantado 
em 2002 e tem sido constantemente 
aperfeiçoado com vistas a oferecer 
à  s o c i e d a d e  u m  i n s t r u m e n to  d e 
verificação e acompanhamento da ação 
governamental.

Atualmente, o SAGRES possui diversas 
facetas: o módulo para capturar os dados 
contábeis dos jurisdicionados do Tribunal, 
o módulo de Auditoria, disponível aos 
técnicos em suas análises e o SAGRES on 
line, este último ao alcance de qualquer 
cidadão, por meio da página eletrônica do 
Tribunal de Contas da Paraíba.

O SAGRES on line faculta ao cidadão 
acompanhar as receitas e as despesas 
realizadas pelo gestor local, especificadas, 
dentre outras, por categoria e fonte 
de recursos, no caso da receita, e por 
ação, programa de governo, elemento 
de despesa e por empenhos, no caso da 
despesa.

Dessa forma, o SAGRES, além de 
contribuir para as ações referentes ao 
controle externo da administração pública, 
colabora para efetivar concomitantemente 
o controle social da máquina administrativa, 
por meio da fiscalização da sociedade civil. 
As instruções de uso do programa são 
disponibilizadas em forma de manual no 
próprio site (http://portal.tce.pb.gov.br/
publicacoes/)

O SAGRES on line fornece informações 
sobre receita, despesa, disponibilidades, 
licitações, obras e folha de pessoal de 
municípios paraibanos e do governo 
estadual. A seguir, exemplos das pesquisas 
possíveis no SAGRES on line:

saGres
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O TRAMITA, inicialmente concebido 
como sistema de tramitação processual, 
foi transformado, no exercício de 2009, 
em sistema de gestão e controle dos 

1. Todas as prestações de contas anuais, a partir do exercício de 2009, tramitam em meio exclusivamente eletrônico, dispensando a constituição 
de autos físicos.

tramita

processos, o que possibilitou a implantação 
do processo eletrônico1 no TCEPB. Para 
o público externo, a partir do site do 
Tribunal, é possível consultar o histórico 

de tramitação processual e, quanto aos 
processos julgados, as decisões, relatórios 
e pareceres, em formato PDF, conforme se 
demonstra a seguir:
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O  D i á r i o  O f i c i a l  E l e t r ô n i c o 
do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba foi instituído pela Lei 
Complementar Estadual Nº 91/2009. 
Nele são publicados os atos processuais 
e administrativos do Tribunal e de seus 
órgãos integrantes, bem como suas 
comunicações em geral, e as atas das 
sessões. O Diário Oficial Eletrônico 
é disponibilizado no Sítio Eletrônico 

do TCE, sendo suas versões assinadas 
digitalmente, atendendo aos requisitos 
de autenticidade, de integridade, de 
segurança e de validade jurídica na 
forma do Regimento Interno.

A sociedade pode,  portanto , 
acompanhar as publicações oficiais e 
o teor dos julgados. Sob esse aspecto, 
torna-se evidente a vantagem da edição 
eletrônica sobre as publicações oficiais 

impressas, tendo em vista o amplo 
acesso da sociedade à internet, em 
franco contraste com as dificuldades 
de consulta de publicações oficiais 
impressas. A seguir, as opções de 
consulta encontradas no site do TCEPB 
e parte de um exemplar do Diário Oficial 
Eletrônico, onde é possível observar os 
links a partir dos quais o usuário pode 
acessar o respectivo processo:

diário eletrÔniCo
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A comunicação institucional é veículo 
de concretização da cidadania. A partir de 
informações claras e completas, é possível 
ao cidadão comum acompanhar a atuação 
de seus representantes, atuando de forma 
significativa na condução e correção dos 
rumos das políticas públicas.

A cidadania não se esgota no exercício 
do voto; antes se constrói, dia a dia, 

diante da possibilidade de participar 
diretamente do emprego dos recursos 
públicos e das decisões governamentais. 
Para tanto, exige-se que a comunicação 
institucional seja clara e precisa, despida 
de caráter ideológico ou de expedientes 
manipulativos. Informações filtradas ou 
preparadas para causar, na audiência, 
impressão distanciada da realidade é 

marketing e não deve ser tolerado no 
âmbito das instituições públicas.

A  v e r d a d e i r a  c o m u n i c a ç ã o 
i n s t i t u c i o n a l  d eve  p re z a r  p e l a 
transparência e precisão, buscando 
comunicar ao público, de forma direta, o 
teor das ações governamentais. O gestor 
pronto a publicizar a informação e o 
cidadão apto a compreendê-la.
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Ser cidadão é ter direito à vida, 
à liberdade, à  propriedade, 
à igualdade perante a lei: é, 
em resumo, ter direitos civis. 

É também participar no destino da 
sociedade, votar, ser votado, ter direitos 
políticos. Os direitos civis e políticos 
não asseguram a democracia sem os 
direitos sociais, aqueles que garantem 
a participação do indivíduo na riqueza 
coletiva: o direito à  educação, ao trabalho, 
ao salário justo, à saúde, a uma velhice 
tranquila. Exercer a cidadania plena é ter 
direitos civis, políticos e sociais. Este 
livro trata do processo histórico que 
levou a sociedade ocidental a conquistar 
esses direitos, assim como dos passos 
que faltam para integrar os que ainda 
não são cidadãos plenos. 

Cidadania não é uma definição 
estanque, mas um conceito histórico, o 
que significa que seu sentido varia no 
tempo e no espaço. É  muito diferente 
ser cidadão na Alemanha, nos Estados 
Unidos ou no Brasil (para não falar dos 
países em que a palavra é tabu), não 
apenas pelas regras que definem quem 
é ou não titular da cidadania (por direito 
territorial ou de sangue), mas também 
pelos direitos e deveres distintos que 

caracterizam o cidadão em cada um dos 
Estados-nacionais contemporâneos. 
Mesmo dentro de cada Estado-nacional 
o conceito e a prática da cidadania 
vêm se alterando ao longo dos últimos 
duzentos ou trezentos anos. Isso ocorre 
tanto em relação a uma abertura maior 
ou menor do estatuto de cidadão para 
sua população (por exemplo, pela maior 
ou menor incorporação dos imigrantes 
à cidadania), ao grau de participação 
política de diferentes grupos (o voto 
da mulher, do analfabeto), quanto 
aos direitos sociais, à proteção social 
oferecida pelos Estados aos que dela 
necessitam. 

A aceleração do tempo histórico nos 
últimos séculos e a consequente rapidez 
das mudanças faz com que aquilo que 
num momento podia ser considerado 
subversão perigosa da ordem, no seguinte 
seja algo corriqueiro, “natural” (de fato, 
não é nada natural, é perfeitamente 
social). Não há democracia ocidental em 
que a mulher não tenha, hoje, direito ao 
voto, mas isso já foi considerado absurdo, 
até  muito pouco tempo atrás, mesmo 
em países tão desenvolvidos da Europa 
como a Suíça. Esse mesmo direito ao 
voto já esteve vinculado à propriedade 

de bens, à titularidade de cargos ou 
funções, ao fato de se pertencer ou não 
a determinada etnia etc. Ainda há  países 
em que os candidatos a presidente devem 
pertencer a determinada religião (Carlos 
Menem se converteu ao catolicismo para 
poder governar a Argentina), outros em 
que nem filho de imigrante tem direito 
a voto e por aí afora. A ideia de que o 
poder público deve garantir um mínimo 
de renda a todos os cidadãos e o acesso 
a bens coletivos como saúde, educação 
e previdência deixa ainda muita gente 
arrepiada, pois se confunde facilmente 
o simples assistencialismo com dever 
do Estado. 

  Não se pode, portanto, imaginar 
uma sequência única, determinista e 
necessária para a evolução da cidadania 
em todos os países (a grande nação 
alemã não instituiu o trabalho escravo, a 
partir de segregação racial do Estado, em 
pleno século XX, na Europa?). Isso não 
nos permite, contudo, dizer que inexiste 
um processo de evolução que marcha da 
ausência de direitos para sua ampliação, 
ao longo da história. 

A cidadania instaura-se a partir 
dos processos de lutas que culminaram 
na Independência dos Estados Unidos 

Jaime Pinsky*
Doutor e livre docente da USP
Professor titular da Unicamp 

Texto levemente alterado da introdução 
do livro História da Cidadania, organizado 
por Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky, 
publicado pela Editora Contexto.

Afinal, o que é 
ser cidadão? 

*Jaime Pinsky é historiador e editor, doutor e livre docente da USP, professor titular da Unicamp e autor de vasta obra.
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da América do Norte e na Revolução 
Francesa. Esses dois eventos romperam 
o princípio de legitimidade que vigia 
até então, baseado nos deveres dos 
súditos, e passaram a estruturá-lo a 
partir dos direitos do cidadão. Desse 
momento em diante todos os tipos de luta 
foram travados para que se ampliasse o 
conceito e a prática de cidadania e o 
mundo ocidental o estendesse para 
mulheres, crianças, minorias nacionais, 
étnicas, sexuais, etárias. Nesse sentido 
pode-se afirmar que, na sua acepção 
mais ampla, cidadania é a expressão 
concreta do exercício da democracia. 

É dessa expressão, ao longo do tempo, 
que tratamos neste livro. A obra, só com 
textos inéditos, escritos por alguns 
dos principais intelectuais brasileiros, 
começa com a pré-história da cidadania, 
analisa as bases da cidadania moderna, 
descreve sua expansão e, em seguida, 
traz a questão para o Brasil. Na primeira 
parte examinamos algumas importantes 
manifestações de cidadania avant la 
lettre. Estudamos os profetas sociais 
que há quase trinta séculos falavam em 
cuidar dos despossuídos, proteger a 
viúva e o órfão, não pensar apenas em 
morar, comer e viver bem num mundo 
de pobreza extrema. Em seguida, o 
historiador Norberto Guarinello, da USP, 
aborda as Cidades-estado greco-romanas, 
essas organizações de democracia direta 
em que cada cidadão era um voto. Pedro 
Paulo Funari, historiador da Unicamp, 
analisa as instituições romanas e a luta 
dos “menos cidadãos” por seus direitos, e 
o historiador Eduardo Hoornaert verifica 
como o cristianismo dos primeiros 
séculos, igualitário e avesso à hierarquia, 
tinha caráter cidadão. No último trabalho 
dessa unidade o historiador Carlos Zeron, 
da USP, escreve sobre o Renascimento, 
período considerado o da redescoberta 
do homem. 

A cidadania propriamente dita 
é fruto das revoluções burguesas, tema 
de nossa segunda unidade, os alicerces 
da cidadania. O historiador Marco 
Mondaini, da UFF, explica a Revolução 
Inglesa e o surgimento da separação de 
poderes como base para uma sociedade 
cidadã. O filósofo Nilo Odalia, da Unesp, 
discute as ideias que estão por trás da 

A cidadania instaura-se a partir dos processos 
de lutas que culminaram na Independência 
dos Estados Unidos da América do Norte e na 
Revolução Francesa. 
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Revolução Francesa, e o historiador 
Leandro Karnal, da Unicamp, verifica 
que foram os americanos que partiram 
do discurso para a prática democrática, 
colocando em ação aquilo que apenas 
frequentava o mundo das ideias, na 
Europa. 

  Em o desenvolvimento da 
cidadania o filósofo Leandro Konder, da 
PUC-RJ, estuda as ideias que romperam 
fronteiras, particularmente o socialismo. 
O economista Paul Singer, da USP, 
investiga a luta pelos direitos sociais, 
bandeira fundamental dos trabalhadores 
dos séculos XIX e XX. As historiadoras 
Joana Maria Pedro, da UFSC, e Carla 
Bassanezi Pinsky debruçam-se sobre a 
longa marcha das mulheres em busca 
de igualdade com especificidade. O 
historiador Peter Demant, da USP, lança 
seu olhar sobre as minorias religiosas, 
étnicas e nacionais. O historiador 
Osvaldo Coggiola, da USP, estuda a 
autodeterminação nacional. O jornalista 
e escritor Rodolfo Konder conta sobre 
a Anistia Internacional e seu empenho 
pelos direitos humanos elementares, 
como o direito à integridade física, 
e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro 
apresenta as conquistas da humanidade 
em busca da qualidade de vida, de um 
meio ambiente razoável. 

A última parte do livro é cidadania no 
brasil. Aqui o antropólogo Mércio Gomes, 
da UFF, mostra o caminho brasileiro para 
a cidadania indígena. O historiador 
Flávio dos Santos Gomes, da UFRJ, a 
luta dos negros fugidos organizados em 
quilombos. A historiadora Tânia de Luca, 
da Unesp, descreve as conquistas sociais 
dos trabalhadores do Brasil. A socióloga 
Maria Lygia Quartim de Moraes, da 
Unicamp, estuda as mulheres brasileiras 
em busca da cidadania. A socióloga 

Letícia Bicalho Canedo, da Unicamp, 
fala sobre eleições, possibilidades e 
limites da prática de votar.  O geógrafo 
Maurício Waldman reivindica o que 
chama de cidadania ambiental e o 
advogado Rubens Naves mostra novas 
possibilidades para o exercício da 
cidadania por meio do terceiro setor. 

Fe c h a n d o  o  l iv ro  te m o s  u m 
perturbador conto inédito do escritor 
gaúcho Moacyr Scliar, O nascimento de 
um cidadão, escrito especialmente a 
nosso pedido, como, de resto, os demais 
textos desta História da Cidadania. 

M u i t a s  o u t ra s  q u e s tõ e s  s ã o 
contempladas, transversalmente, no 
livro, razão pela qual não aparecem 
com títulos próprios. Questões como 
cidadania para os negros, crianças, idosos, 
liberdade de expressão, exclusão social, 
marcam forte presença em vários artigos 
da obra. Algumas divergências entre 
autores, até estocadas involuntárias, 
denotam o caráter democrático de 
uma publicação que não pretende ser 
detentora da verdade, apenas buscá-la 
com afinco. 

A ideia deste l ivro surgiu ao 
constatarmos a carência bibliográfica 
a respeito da questão da cidadania. 
Inicialmente pensamos tratar-se de um 
problema brasileiro, mas aos poucos 
fomos percebendo que era um fenômeno 
mundial. Não havia, simplesmente, 
um grande livro sobre a história da 
cidadania. Quem quer que escrevesse 
sobre o assunto recorria ao sociólogo 
inglês T. H. Marshall, autor de um texto 
básico, mas que não tinha a pretensão de 
ser uma história da cidadania. De resto, 
achamos importante mostrar que a 
sociedade moderna adquiriu um grau de 
complexidade muito grande a ponto de a 
divisão clássica dos direitos do cidadão 

em individuais, políticos e sociais não 
dar conta sozinha da realidade. 

Nossa proposta foi a de organizar 
um livro de história social, no sentido 
de não fazer um estudo do passado 
pelo passado, muito menos do passado 
para justificar eventuais concepções 
pré-determinadas sobre o mundo 
atual. Queríamos, isto sim, estimular 
a produção de textos cuidadosamente 
pesquisados, mas que se propusessem a 
dialogar com o presente. Não é por acaso 
que os textos dão conta de um processo, 
um movimento lento, não linear, mas 
perceptível, que parte da inexistência 
total de direitos para a existência de 
direitos cada vez mais amplos. 

Sonhar com cidadania plena em 
uma sociedade pobre,  em que o 
acesso aos bens e serviços é restrito, 
seria utópico. Contudo, os avanços 
da cidadania, se têm a ver com a 
riqueza do país e a própria divisão 
de r iquezas ,  dependem também 
da luta e  das reivindicações,  da 
ação concreta dos indivíduos. Ao 
clarificar essas questões, este livro 
quer participar da discussão sobre 
políticas públicas e privadas que 
podem afetar cada um de nós, na 
qualidade de cidadãos engajados. 
Afinal, a vida pode ser melhorada com 
medidas muito simples e baratas, ao 
alcance até de pequenas prefeituras, 
como proibição de venda de bebidas 
alcoólicas a partir de certo horário, 
controle de ruídos, funcionamento de 
escolas como centros comunitários 
no final de semana, opções de lazer 
em bairros da periferia, estímulo às 
manifestações culturais das diferentes 
comunidades, e muitas outras. Sem 
que isso implique abrir mão de uma 
sociedade mais justa, igualitária, com 
menos diferenças sociais, é evidente. 

  História da Cidadania já surge, 
portanto, como obra de referência. Ao 
organizar a discussão sobre um assunto 
de que tanto se fala e tão pouco se sabe, 
ao estimular a produção de textos de 
intelectuais de alto nível, o livro dá 
conteúdo a um conceito esvaziado pelo 
uso indevido, e propicia uma reflexão 
sólida e consequente. 
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Osistema de transportes no Rio está 
passando por um momento de transição: 
há mais de dez anos sem receber obras 
viárias de grande porte, a cidade está  

tirando do papel projetos de extrema relevância, como 
a TransOeste, a TransCarioca, a TransOlímpica e a 
TransBrasil.

   Esses grandes desafios ajudam a preparar a 
cidade para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos 
Olímpicos de 2016, representando um grande legado 
para todos os cariocas.

Obras viárias 
modernizam a Cidade

35 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011
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A construção das vias 
T r a n s o e s t e ,  T r a n s c a r i o c a  e 
Transolímpica está diretamente 
relacionada aos Jogos da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas? 

 Elas estão diretamente relacionadas 
aos grandes eventos mas não estão 
sendo feitas exclusivamente para a 
Copa ou as Olimpíadas. Eu sempre 
repito que os Jogos são a oportunidade 
perfeita para promovermos, de forma 
mais rápida, a mudança radical que 
essa cidade precisa e deseja. Minha 
preocupação é deixar um legado 
positivo para o Rio, uma herança de 
melhoria na qualidade de vida do 
povo que vive nessa cidade. Os BRTs 
(Bus Rapid Transit) são um sistema 
de transporte público com ônibus 
articulados que circulam em vias 
segregadas e, por isso, operam em 
velocidade maior do que uma linha 
de ônibus convencional. O tempo 
de embarque dos passageiros será 
reduzido, já que o piso das plataformas 
das estações fica no mesmo nível dos 
veículos e os bilhetes serão vendidos 
antecipadamente, como acontece no 
metrô e nos trens. As vias expressas 
de BRT não representam um ganho nos 
deslocamentos durante as competições 
da Copa ou das Olimpíadas. Elas estão 

sendo preparadas para o carioca que 
tem que se deslocar para o trabalho 
diariamente e vai poder economizar 
tempo e dinheiro.

 
 Qual o projeto inicial (objetivo, custo, 

previsão de conclusão, benefícios etc) 
das três vias? Hoje, com as obras em 
andamento, os cronogramas vêm 
sendo cumpridos?

 A Transoeste será um corredor 
expresso de 56 quilômetros que vai 
ligar o Jardim Oceânico a Santa Cruz e 
Campo Grande. Foi iniciada em julho 
de 2010 e vai reduzir pela metade 
o tempo médio de viagem entre os 
bairros. As obras seguem o cronograma 
previsto e seu primeiro viaduto (na 
Avenida das Américas) já foi concluído 
e está em funcionamento. A Prefeitura 
também já iniciou a construção da 
ponte sobre o Canal de Sernambetiba 
e do túnel da Grota Funda. Na Avenida 
João Paulo VI, em Santa Cruz, 50% 
dos serviços de terraplanagem foram 
finalizados. O corredor não terá pedágio 
e a Serra da Grota Funda continuará 
em funcionamento. A nova via terá 
53 estações de BRTs e o sistema é 
totalmente segregado do tráfego 
geral, composto por linhas expressas 
e paradoras. O corredor central conta 

ainda com linhas alimentadoras dos 
bairros periféricos. A estimativa é que 
o número de passageiros chegue a 220 
mil pessoas por dia e a previsão é de 
que as obras sejam finalizadas ainda no 
primeiro semestre de 2012.

A Transcarioca começou a ser 
construída em março e vai ligar a Barra 
da Tijuca ao aeroporto internacional, 
na Ilha do Governador, passando por 
Madureira e Penha. Terá 39 quilômetros 
de extensão, reduzindo em mais de 60% 
o tempo gasto no trajeto e integrando o 
BRT ao trem e ao metrô. A previsão é de 
que seja concluída em três anos, ou seja, 
a tempo da Copa de 2014. Ao longo de 
todo o corredor serão oito viadutos, dois 
mergulhões, uma ponte e uma passagem 
subterrânea. 

Já a Transolímpica deve começar 
a ser construída até o final deste ano. 
Essa vai ser a maior obra viária feita 
no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, 
ligando a Vila dos Atletas e o Parque 
Olímpico do Rio, no Riocentro, ao 
Parque Radical do Rio (que vai sediar 
as provas de pentatlo moderno, esgrima, 
tiro e montain-bike), em Deodoro. A 
TransOlímpica será interligada aos trens 
da Supervia na estação Deodoro. Serão 
construídas duas pistas com três faixas 
para veículos e faixas exclusivas para 

Novos rumos para o Rio

Eduardo Paes
Prefeito do Município do Rio de Janeiro

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, responde sobre alternativas, 
cronogramas, custo e modernização do 
sistema de transporte público no Rio e 
fala de sua “preocupação em deixar  
um legado positivo para a Cidade”.  
Abaixo, a entrevista concedida à  
Revista TCMRJ.

R
IO
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BRT, permitindo conexão com as vias 
da Transcarioca, em Jacarepaguá, e com 
a Transoeste, na Avenida das Américas, 
na altura do Recreio dos Bandeirantes. O 
passageiro que pegar o BRT em uma das 
vias vai poder trocar para o de outra sem 
precisar pagar nova passagem. 

 A i n d a  t e m o s  o  p r o j e t o  d a 
Transbrasil - um BRT ao longo de toda 
extensão da Avenida Brasil, do Centro 
a Santa Cruz - que está em fase final de 
planejamento.

  
E quanto às desapropriações dos 

imóveis localizados nas áreas a 
serem ocupadas pelas Vias? Qual 
o orçamento previsto para essas 
indenizações? Para onde esses 
moradores e comerciantes estão 
sendo removidos?

Só para construir a Transcarioca, 
a Prefeitura do Rio vai desapropriar 
2.700 imóveis, total ou parcialmente. O 
processo de desapropriação passa pelo 

cadastramento dos proprietários de 
cada imóvel e uma análise da topografia 
dos locais a serem desapropriados. Os 
cadastros dos imóveis são encaminhados 
à Procuradoria Geral do Município para 
elaboração do laudo de avaliação e, 
depois, a uma comissão de avaliação. Os 
proprietários são comunicados do valor 
avaliado do imóvel e, quando concordam, 
o processo é logo encaminhado para 
pagamento. A prefeitura sempre calcula 
o valor da indenização a partir do 
valor de mercado do imóvel, mas se 
o proprietário não concordar com 
o valor proposto, ou se ele não tiver 
a documentação necessária para a 
desapropriação, o processo vai para 
a Justiça. No caso das construções 
irregulares, os moradores recebem 
aluguel social e são enquadrados em 
programas habitacionais da prefeitura, 
como o Minha Casa, Minha Vida.

 Quais os parceiros da Prefeitura, 

Os BRTs (Bus 
Rapid Transit) 
são um sistema 
de transporte 
público com ônibus 
articulados que 
circulam em vias 
segregadas e, por 
isso, operam em 
velocidade maior do 
que uma linha de 
ônibus convencional.
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na área financeira, nessa emprei-
tada?

 A Transoeste está sendo construída 
100% com dinheiro da Prefeitura do 
Rio e a obra está estimada em cerca 
de R$ 800 milhões. Já a TransCarioca, 
orçada em R$1,3 bilhão, está sendo 
financiada com recursos do PAC da 
Mobilidade do Governo Federal, através 
do BNDES. O edital para a construção da 
TransOlímpica ainda não foi publicado 
e ainda estamos estudando o melhor 
modelo. 

Em recente entrevista, o senhor 
declarou “ter certeza de que o Rio não 
ganharia a Olimpíada se os membros 
do COI percebessem um clima de 
desavença com o governador e o 
presidente”. Hoje, esse clima amistoso 
continua?

 Claro! Nossa relação é de parceria 
total com o governo estadual e federal. 
Já era assim com o governo Lula e 
agora com a presidente Dilma. É graças 
a esse diálogo que temos conseguido 
muitos avanços em projetos vitais 
para o Rio de Janeiro e essa boa 
relação entre as três esferas de poder 
só traz benefícios para a cidade e para 
quem vive aqui. 

 
Como funciona o sistema de 

cobrança do Bilhete Único e que 
vantagens oferece aos usuários?

O Bilhete Único Carioca permite a 
quem mora no Rio pegar dois ônibus, 
pagando a tarifa mais barata do Brasil, 
sem que a prefeitura gaste um tostão com 
subsídio aos empresários. É um benefício 
tarifário que garante a integração nas 
linhas de ônibus municipais e que 
tem feito muita diferença na vida da 
população mais pobre, principalmente 
quem mora na Zona Oeste e trabalha no 
Centro e na Zona Sul. Utilizando o cartão 
eletrônico, o passageiro pode embarcar 
em até dois ônibus municipais, dentro 
do intervalo de duas horas, pagando 
uma só passagem no valor de R$ 2,50 
- o que significa uma economia de 50% 
com transporte para quem tem que 
pegar mais de uma condução por dia 
em seus deslocamentos. E, agora em 
maio, ampliamos esse benefício com 

a integração dos ônibus aos trens da 
Supervia.

Que benfeitorias vêm sendo 
implementadas na área de transportes 
para os portadores de deficiência 
física?

A Prefeitura estabeleceu um 
cronograma que determina que, até 
2014, todos os ônibus municipais que 
circulam pela cidade serão obrigados a 
ter mecanismos de acessibilidade. Desde 
já, todos os novos veículos que estão 
sendo incorporados à frota já dispõem 
destes dispositivos. 

 
S e g u n d o  n o t í c i a  d iv u l g a d a  

na imprensa, corredores exclusivos 
para ônibus, semelhantes aos já 
existentes em Copacabana, serão 
implantados nas Avenidas Presidente 
Vargas e Rio Branco. A medida 
implicará na redução de 25% a 
30% do número de ônibus. As faixas 
seletivas beneficiam em que o cidadão 
que utiliza o ônibus como meio de 
transporte?

Os ótimos resultados que tivemos 
com a implantação dos BRS - as 
faixas preferenciais para ônibus - em 
Copacabana, reduzindo pela metade 
o tempo de travessia no bairro para 
quem está de ônibus, fez com que 
começássemos a pensar em ampliar esse 
tipo de sistema na cidade. Os projetos 
para o Centro e outras regiões ainda 
estão em estudo. O fato é que a frota 
de ônibus diminui nos locais onde as 
faixas são criadas e o nível de eficiência 
do serviço aumenta. Privilegiar quem 
opta pelo transporte público, no caso o 
ônibus, significa priorizar a maioria da 
população.

Além das obras acima citadas, há 
novas ideias, novos projetos, para 
melhoria dos transportes no Rio de 
Janeiro?

Como já expliquei, dois dos quatro 
corredores de BRT (Bus Rapid Transit) 
que estamos projetando para a cidade 
já estão sendo implantados. Os BRTs 
vão contribuir decisivamente para o 
reordenamento do sistema de transporte 
do Rio. Eles são o nosso “pulo do gato’ 

na área de transporte e vão mudar 
definitivamente a vida de quem escolhe 
o transporte público viário para se 
deslocar pela cidade.

Como parte do Programa de 
revitalização do Porto do Rio - Porto 
Maravilha -,  em que consiste o 
projeto de derrubada do Elevado da 
Perimetral e como ficará o transporte 
na área?

O projeto é derrubar o Elevado 
da Perimetral a partir do Arsenal da 
Marinha até o Armazém 5. Mas esta é a 
última etapa do grande projeto viário 
para aquela região. Na verdade, não é 
simplesmente derrubar a Perimetral. 
Nós vamos construir um sistema que 
não só compense os impactos da 
eliminação do Elevado, mas melhore e 
modernize o trânsito na Zona Portuária. 
O projeto prevê a construção de um 
túnel subterrâneo de dois quilômetros 
e uma via que chamamos de Binário do 
Porto (paralela à Avenida Rodrigues 
Alves). Essas duas alternativas vão 
absorver o trânsito que hoje passa pela 
Perimetral e aumentar a capacidade de 
tráfego na região. A Avenida Rodrigues 
Alves passará a ser uma via expressa, 
sem sinais de trânsito ou ponto de 
ônibus. Só após todas essas mudanças 
é que o Elevado será demolido.  Na 
verdade, toda essa intervenção viária 
está inserida num projeto muito mais 
amplo e ambicioso, que é o Porto 
Maravilha. Ele prevê a revitalização de 
toda a região portuária da cidade com 
objetivo de transformá-la em um polo 
de turismo, entretenimento e negócios. 
São investimentos em infraestrutura da 
ordem de R$ 8 bilhões (somente R$ 350 
milhões do poder público e o restante 
financiado pela maior PPP – parceria 
público-privada - do país). Estamos 
falando, por exemplo, de obras de 
drenagem, implantação de rede de água 
e esgoto, recapeamento e calçamento 
de vias, iluminação, urbanização e 
ainda a construção de dois importantes 
equipamentos culturais (Museu de Arte 
do Rio e Museu do Amanhã) que serão 
a âncora do processo de requalificação 
desta área que compreende 5 milhões 
de metros quadrados. 
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Uma das maiores metrópoles 
do mundo, a cidade do Rio 
de Janeiro cresceu muito 
e m  p o u c o  te m p o ,  s e m 

planejamento urbano. No início do 
século XIX, a máquina a vapor rompeu 
qualquer limite para o crescimento 
demográfico. O crescimento do poder de 
compra da população, a popularização 
do automóvel, as facilidades de crédito 
e os novos caminhos sendo desbravados 
contribuíram para a necessidade de 
obras urbanas. 

Desde o Barão de Mauá,  que 
consolidou a ocupação da Cidade Nova, 
com o aterro dos pantanais de São Diogo 
até a Ponte dos Marinheiros, organizando 
o Canal do Mangue; passando pelo 
término do Morro do Senado, dando 
lugar à Praça da Cruz Vermelha; até o 
paisagismo de Auguste Glaziou, que 
reformou o Passeio Público e a Quinta 
da Boa Vista; chegando às estradas de 
ferro que fizeram surgir, ao longo do 
caminho, o subúrbio carioca; ao bonde 
que estimulou a circulação pela Zona 

Sul da cidade e a abertura da nossa 
atual Avenida Rio Branco, executada por 
Pereira Passos, a constatação é única: 
o Rio nem sempre cresceu com um 
planejamento viário.

Estamos tirando do papel obras de 
extrema relevância, como a TransOeste, 
a TransCarioca, a TransOlímpica e a 
TransBrasil. Estes grandes desafios 
nos ajudam a preparar a cidade para a 
Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos 
Olímpicos de 2016, representando um 
grande legado para todos os cariocas.

Após anos de trabalho do excelente 
corpo técnico da Prefeitura do Rio, 
chegou-se à conclusão de que o modelo 
mais adequado de transporte de massa 
para a cidade seria o mesmo já implantado 
na cidade de Curitiba: o Bus Rapit Transit, 
conhecido como BRT. Implantado na 
capital paranaense em 1992, o sistema 
expresso prevê canaletas exclusivas 
para ônibus e total acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida. É a 
“metronização” do ônibus, com custo 
menor por quilômetro construído 

do que o metrô. O sistema, que já foi 
exportado para Bogotá, Cidade do Cabo, 
Seul, Los Angeles e outras 81 cidades no 
mundo, em breve poderá ser visto em 
funcionamento no Rio de Janeiro.

A Prefeitura prevê que o investimento 
total na implantação da TransOeste 
chegue a cerca de R$ 850 milhões, 
com recursos totalmente oriundos 
do Tesouro Municipal. O traçado do 
corredor de BRT terá 56 quilômetros, 
ligando o Jardim Oceânico (próximo 
à Linha 4 do metrô que está sendo 
construída pelo Governo do Estado) a 
Santa Cruz e Campo Grande. Serão cerca 
de 220 mil pessoas beneficiadas por dia. 
As obras iniciaram em julho de 2010 e 
todas serão finalizadas até 2012.

A primeira obra da TransOeste 
foi entregue em abril deste ano. É o 
complexo de viadutos na interseção 
das avenidas das Américas e Salvador 
Allende, com 400 metros por sentido. 
Antiga expectativa dos moradores 
da Barra da Tijuca e do Recreio dos 
Bandeirantes, os viadutos eliminam os 

Alexandre Pinto da Silva
Secretário Municipal de Obras da Cidade 
do Rio de Janeiro

Transportes: priorizando 
a mobilidade urbana

Com a conclusão dos projetos viários 
lançados – TransOeste, TransCarioca, 
TransOlímpica e TransBrasil -, o carioca 
terá uma cidade organizada, que prioriza 
a mobilidade de todos, incluindo 
aqueles com necessidades especiais. 
“A construção dessas quatro vias e a 
adoção do sistema BRT vão formar um 
anel de alta performance na cidade”, 
assegura o Secretário Municipal de 
Obras, Alexandre Pinto da Silva.
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IO sinais de trânsito entre as duas vias, 

possibilitando a passagem direta dos 
veículos e acabando com as retenções 
diárias que antes eram ocasionadas pela 
parada nos sinais existentes. 

Também está em andamento a 
abertura do Túnel da Grota Funda, 
que é a etapa mais importante da obra 
da TransOeste. Composto por duas 
galerias de 1.100 metros cada, o túnel 
inicia na Estrada do Pontal e segue até 
a Rua Estrela da Tarde. São realizados 
dois a três avanços por dia, cada um 
consumindo 3.500 quilos de explosivo. 
Durante todo processo de abertura do 
túnel a Serra da Grota Funda segue aberta 
ao tráfego. O projeto das estações de BRT 
já foi definido e a Prefeitura também já 
iniciou a construção da ponte sobre o 
Canal de Sernambetiba. Na Avenida João 
Paulo VI, em Guaratiba, 50% dos serviços 
de terraplanagem foram finalizados, 
com técnicas modernas que utilizam 
colocação de drenos fibroquímicos entre 
as estacas e de geogrelha, utilizadas no 
local onde o solo é composto por argila 
mole, possibilitando melhor andamento 
e otimização do tempo de finalização 
desta intervenção. As obras do viaduto 
sobre Estrada do Pontal, que dará 
acesso ao túnel do Grota Funda, já foram 
iniciadas, assim como a ponte sobre o 
Rio Piraquê.

Em março deste ano o município 
iniciou a construção de outro corredor: 
a TransCarioca, que vai ligar a Barra da 
Tijuca, na altura do terminal Alvorada, 
até o Aeroporto Internacional Tom 
Jobim. O ambicioso projeto foi dividido 
em dois lotes e será concluído em três 
anos. O aporte de recursos – R$ 1,3 
bilhão de investimentos – para viabilizar 
a obra é o resultado da parceria do 
município do Rio com o Governo Federal. 
A obra é financiada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Com 39 quilômetros de 
extensão, o corredor expresso reduz em 
mais de 60% o tempo gasto no trajeto 
entre os dois bairros, em uma faixa 
segregada ao BRT, que vai se integrar aos 
outros modais (trem, metrô e ciclovias) 
ao longo da via.

Ao todo, a TransCarioca terá 45 
estações e três terminais para embarque 

Com a integração entre os corredores 
expressos, trens, barcas e metrô, haverá 
um aumento do uso de transportes de 
alta capacidade de 16% para 50%. 

Fo
to

: B
et

h 
Sa

nt
os



41 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

e desembarque de passageiros. Para 
executar a obra, a Secretaria Municipal 
de Obras dividiu a licitação em dois 
lotes. O primeiro lote da via possui 
28 quilômetros, e vai passar pelos 
bairros Barra da Tijuca, Jacarepaguá, 
Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, 
Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente 
de Carvalho, Vila da Penha, Penha. Serão 
quatro frentes de obras e, além da 
ampliação da via, a obra inclui quatro 
mergulhões (três já em construção), 
três viadutos, ampliação de seis pontes 
já existentes, uma passagem inferior e a 
urbanização da área adjacente. O custo 
deste lote é de R$ 798,4 milhões. Esta 
etapa teve a construção iniciada pelo 
mergulhão que está sendo construído no 
Largo do Campinho. Outras duas frentes 
de obras deste lote já foram iniciadas: a 
ampliação do viaduto Negrão de Lima, 
em Madureira, e os mergulhões na rótula 
em frente ao Bosque da Barra, na Barra 
da Tijuca.

O segundo lote da TransCarioca 
contempla o traçado entre o bairro 
da Penha e Ilha do Governador. A 
implantação do corredor exclusivo 
de BRT entre a Penha e o aeroporto 
internacional  do Rio de Janeiro 
é estimada em R$ 548,3 milhões. A 
licitação para o início da construção está 
em andamento e as obras serão iniciadas 
ainda em 2011. São 11 quilômetros de 
extensão, prevendo a construção de 
cinco obras de arte: viaduto sobre linha 
férrea, em Olaria, viaduto sobre Avenida 
Brasil, viaduto sobre o Canal do Cunha, 
ponte estaiada sobre Baía de Guanabara 
(ligação Fundão/Ilha do Governador) 
e viaduto sobre Estrada do Galeão. O 
trajeto se inicia no início do Largo da 
Penha, seguindo pela Rua Monsenhor 
Alves Rocha, Rua Ibiapina, Rua Uranos, 
Estrada Engenho da Pedra, Rua Ismael 
Rocha, Rua Sargento Peixoto, Avenida 
Brigadeiro Trompovski, um binário (na 
altura do Fundão) pelas avenidas Um e 
Vinte e Quatro, seguindo pela Avenida 
Vinte e Nove, Estrada do Galeão e Rua 
20 de Janeiro.

Hoje, a Secretaria Municipal de 
Obras está empenhada em viabilizar 
a TransOlímpica e a TransBrasil. O 
lançamento do edital para a construção 

do corredor será ainda este ano. A nova 
via vai ligar os bairros do Recreio dos 
Bandeirantes a Deodoro, passando por 
Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Curicica, 
Taquara, Jardim Sulacap e Magalhães 
Bastos. A TransOlímpica liga a Vila dos 
Atletas e o Parque Olímpico do Rio, no 
Autódromo, ao Parque Radical do Rio 
(que vai sediar as provas de pentatlo 
moderno, esgrima, tiro e montain-bike), 
em Deodoro.

A estimativa é de que a construção 
da TransOlímpica ultrapasse os 
investimentos em outras obras já 
anunciadas pela Prefeitura. O corredor 
será executado através de concessão 
precedida de obra pública e a modelagem 
visa, prioritariamente, a garantia do 
padrão de excelência de manutenção 
e operação. Para a construção da via 
serão necessários cerca de 40 meses. 
Serão construídas duas pistas com três 
faixas para veículos e faixas exclusivas 
para BRT, permitindo conexão com 
as vias da TransCarioca, na Taquara, 
em Jacarepaguá; e com a TransOeste, 
na Avenida das Américas, na altura 
do Recreio dos Bandeirantes, além de 
interligar com os trens da Supervia na 
estação Deodoro. 

O traçado da TransOlímpica prevê 
também a abertura do maciço da Pedra 
Branca – um túnel de 1.800 metros no 
Parque da Pedra Branca. Também serão 
construídas 12 pontes e viadutos. A partir 

da Taquara, será aberta uma nova via que 
cincundará a Colônia Juliano Moreira, 
transpondo, através de pontes e viadutos, 
algumas estradas da região, como a do 
Rio Grande e da Boiúna. O projeto 
foi concebido para que mais pessoas 
pudessem ter acesso ao transporte 
de massa, priorizando caminhos que 
minimizassem as desapropriações de 
residências existentes – cujos números 
ainda não estão finalizados.

Com a conclusão dos quatro projetos 
viários lançados nestes três primeiros 
anos da gestão de Eduardo Paes, o 
carioca terá uma cidade organizada, que 
prioriza a mobilidade de todos, incluindo 
aqueles com necessidades especiais, 
como cadeirantes, deficientes visuais, 
auditivos e idosos. Complementando a 
implantação do sistema, também está 
em estudo a adequação da Avenida Brasil 
para receber a Transbrasil - uma via ao 
longo da via, ligando o centro da cidade 
a Deodoro.

A construção dessas quatro vias e 
a adoção do sistema BRT vão formar 
um anel de alta performance na cidade. 
Com a integração entre os corredores 
expressos, trens, barcas e metrô, haverá 
um aumento do uso de transportes de 
alta capacidade de 16% para 50%. O Rio 
vai garantir, assim, locomoção com mais 
eficiência, segurança e menor tempo. 
Estas obras farão da nossa cidade muito 
mais maravilhosa do que ela já é.
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O Rio de Janeiro é uma cidade 
com uma incrível vocação de se 
reinventar. Fundada para ser 
um entreposto do comércio 

marítimo de Portugal, ganhou relevância 
política, econômica e cultural quando 
recebeu a Família Real e conquistou 
status de metrópole. Já na República, 
após longo período de brilho, provou 
do ocaso em função da perda da capital 
federal para Brasília, sendo gravemente 
impactada pelo esvaziamento natural 
que se seguiu a essa decisão política do 
governo central. 

Em nossa cidade encontram-se as 
marcas brasileiras mais conhecidas 
no mundo: o Maracanã, as praias de 
Copacabana e Ipanema, o Corcovado, o 
Pão de Açúcar, o samba, a Bossa Nova, 
entre outras importantes manifestações. 
A simples menção ao nome Rio tem 
lugar cativo no imaginário de pessoas 
no mundo inteiro. A tradição cultural, 
econômica e histórica do Rio de Janeiro 
fala por si só e por isso continuamos a ser 
a porta de entrada do Brasil.

Nossa cidade vive um círculo virtuoso 
aprofundado pela recente conquista do 
direito de sediar importantes eventos 
tais como a Copa do Mundo de 2014, 
a conferência internacional Rio+20 e 
os Jogos Olímpicos de 2016. Passado 
o momento de celebrar esses êxitos, 

“Condições econômicas privilegiadas, conquistadas pela 
população brasileira em períodos recentes, tais como o maior 
acesso ao crédito e a estabilização no preço dos combustíveis, 
vêm proporcionando aumentos médios anuais de 4% na frota 
dos veículos particulares, o que nos faz projetar uma frota de 
quase 3 milhões de veículos em 2016”. O Secretário Municipal 
de Transportes, Alexandre Sansão, aponta medidas que vêm 
sendo adotadas, “de forma imediata, para evitar que estas 
previsões se confirmem e a cidade pare”.

estamos cientes de que a transformação 
do Rio de Janeiro em cidade olímpica e, 
principalmente, num centro de alcance 
global, impõe complexos desafios que 
exigem atenção imediata.

Em seus 445 anos de história, nossa 
cidade foi palco de inúmeras reformas 
urbanas que modificaram a topografia 
da cidade espremida entre o mar e a 
montanha, entre as quais a derrubada 
do Morro do Castelo e a construção de 
vias para dar fluidez ao trânsito crescente 
como o Aterro do Flamengo; a criação da 
Avenida Presidente Vargas; a duplicação 
da Avenida Atlântica; a construção 
do Túnel Rebouças; do Elevado da 
Perimetral e de modernas vias expressas, 
como as Linhas Amarela e Vermelha. Esse 
conjunto de obras ilustra a capacidade de 
autocrítica e de reengenharia da cidade.

O município do Rio de Janeiro possui 
atualmente mais de 6,1 milhões de 
habitantes e a projeção é que chegue em 
2016 a 6,3 milhões de habitantes. Isso 
significa dizer que, se nosso município 
fosse um país independente, ficaria, no 
ranking mundial, na posição número 102 
entre 196 países, a frente de nações como 
Dinamarca e Jordânia e com quase o dobro 
da população do Uruguai. Esses mais de 
6 milhões de habitantes concentram-se 
numa área de apenas 1.182 km², o que 
lhe confere uma densidade populacional 

superior a 5.200 hab./km². Desde 
Barcelona, em 1992, os Jogos Olímpicos 
não são realizados em uma cidade com 
tantos habitantes por km².

Condições econômicas privilegiadas, 
conquistadas pela população brasileira 
em períodos recentes, tais como o maior 
acesso ao crédito e a estabilização no preço 
dos combustíveis, vêm proporcionando 
aumentos médios anuais de 4% na frota 
dos veículos particulares, o que nos faz 
projetar uma frota de quase 3 milhões de 
veículos em 2016.

O resultado dessa combinação de 
alta densidade populacional, alta taxa de 
veículos por habitantes, baixa cobertura 
do metrô e elevada concentração no 
transporte rodoviário (985 das 485 
zonas de tráfego da Região Metropolitana 
ficam na cidade do Rio de Janeiro), é a 
ocorrência de congestionamento cada 
vez maiores e mais frequentes. Em 
2008, em média, os congestionamentos 
causaram um prejuízo equivalente a  
R$ 12 bilhões à cidade do Rio de Janeiro – 
9% do PIB da cidade, segundo pesquisas 
da COPPE/UFRJ e FGV/SP, considerando-
se o desgaste dos veículos, a queima 
de combustível e a perda de produção 
devido às horas paradas. Com base nessa 
pesquisa é possível fazer uma projeção 
para 2016 a partir do crescimento 
estimado da população do Rio de Janeiro 

Para onde vai o Rio

Alexandre Sansão
Secretário Municipal de Transportes

R
IO
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em 2% no período (IBGE), mais a taxa 
de crescimento do número de veículos, 
a partir da evolução média dos últimos 
nove anos (4%). Mantida a condição atual 
das infraestruturas de mobilidade, as 
perdas geradas pelos congestionamentos 
poderão chegar a R$ 34 bilhões em 
2016 – o equivalente a um quarto do PIB 
carioca hoje.

Em paralelo, podem-se estimar os 
impactos sobre os engarrafamentos. 
Mantida  a  evolução do cenário 
induzido apresentado no Plano Diretor 
de Transportes Urbanos da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU), é 
possível estimar que os engarrafamentos 
possam agravar-se em 2016. O conjunto 
dessas variáveis indica um grande risco 
para a cidade, exigindo que medidas 
sejam adotadas de forma imediata para 
evitar que estas previsões se confirmem 
e a cidade pare.

O tamanho de nossa população, 
sua distribuição territorial e a natureza 
das viagens e deslocamentos diários 
realizados na cidade nos levam a concluir 
que a solução mais adequada para as 
questões relativas à mobilidade urbana 
dos cariocas passa pelo transporte 
público, desde que sejam estabelecidas 
redes estruturais que lhe confiram 
rapidez, segurança, conforto e, é claro, 
modicidade tarifária.

Para atender às necessidades dos 
grandes eventos internacionais que 
virão, mas também, dotar a cidade da 
infraestrutura necessária para elevar 
a qualidade do transporte público na 
cidade, a Prefeitura projetou quatro 
corredores de BRT (ônibus de trânsito 
rápido, na sigla em inglês) que utilizarão 
veículos articulados com capacidade para 
160 passageiros. 

TransOeste (Barra - Santa Cruz): Já 
em construção. Terá um traçado de 68 
km com uma faixa exclusiva por sentido 
ao longo de 56 estações.

TransCarioca (Barra - Aeroporto 
Internacional): Já em construção. Terá um 
traçado de 39 km e 44 estações.

TransOlímpica (Recreio – Deodoro): 
A ser licitado em breve. Terá um percurso 
de 26 km e oito estações.

TransBrasil (Trevo das Missões – 
Centro): Projeto em fase de conclusão. 

Será responsável pela redução de 55% 
no número de ônibus que circulam 
atualmente na Avenida Brasil, com 41 
estações ao longo de 30 quilômetros 
da via.

Desenvolvido originalmente em 
Curitiba e posteriormente adotado em 
inúmeras cidades mundo afora, tais 
como Bogotá, Pequim, Cidade do México, 
Paris, Jacarta, Istambul e Johanesburgo, o 
BRT consiste num sistema de transporte 
público com ônibus articulados que 
circulam em vias segregadas e, por isso, 
operam em velocidade maior do que uma 
linha de ônibus comum. O embarque 
de passageiros se dá em estações com 
plataformas compatíveis com o piso 
dos veículos, reduzindo o tempo de 
embarque, e os bilhetes são vendidos 
antecipadamente, como acontece no 
transporte sobre trilhos. Por operar 
de forma troncal, os BRTs contribuem 
decisivamente para o reordenamento do 
sistema de transporte. Tudo isso a um 
custo de implantação muito mais baixo e 
prazos de execução mais rápidos do que 
os de uma linha de metrô.

Além desses grandes investimentos, 
a Prefeitura trabalha com outras 
intervenções pontuais destinadas a 
melhorar a qualidade e a fluidez do 
transporte público em 17 importantes 
corredores viários. Trata-se do BRS (Bus 
Rapid Service), implantado com sucesso 
no bairro de Copacabana. Uma iniciativa 
simples, de prioridade ao transporte de 
passageiros por ônibus, que resultou na 
redução de 24% da frota de ônibus que 
circulava na região, manteve os níveis de 
carregamento atuais e reduziu o tempo 
de viagem no bairro pela metade. O 
impacto positivo dessa intervenção será 
estendido, em seguida, aos bairros de 

Ipanema e Leblon. Bairros da Zona Norte 
e a região central da cidade também 
serão beneficiados pelos corredores 
BRS.

Os investimentos da gestão da 
Cidade do Rio de Janeiro em relação 
ao sistema de transporte, visando à 
Copa do Mundo de Futebol em 2014 e 
às Olimpíadas em 2016, identificam os 
impactos socioespaciais das possíveis 
intervenções no espaço, que afetarão 
a população da cidade e de outros 
municípios da Região Metropolitana. 
Projetos, como o BRT e os BRS, são 
os focos dessa reorganização. Além 
dessas obras, a questão ambiental no 
uso de transportes sustentáveis é de 
suma importância para a população do 
Rio de Janeiro, junto com a questão do 
Bilhete Único Carioca, que proporciona 
integração tarifária intermodal, gerando 
economia e agilidade de circulação para 
a população.

A Copa do Mundo e a Olimpíada 
se tornaram uma ótima possibilidade 
para se investir nesses quesitos, que são 
estruturantes de boa qualidade de vida. 
O legado que esses eventos podem trazer 
para a cidade é muito maior de que uma 
simples construção de um estádio ou de 
atrativo turístico.

Um dos principais legados da Copa do 
Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 
será a melhoria nos sistemas de mobilidade 
urbana para as cidades-sede do evento. As 
ações e os investimentos nesta área têm 
o objetivo de promover a articulação 
das políticas de transporte, trânsito e 
acessibilidade, a fim de proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço, 
de forma segura, socialmente inclusiva 
e sustentável. Esse é o destino final de 
nossa viagem.

Um dos principais legados da Copa do 
Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 
será a melhoria nos sistemas  
de mobilidade urbana para as 
cidades-sede do evento.
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O Tribunal de Contas do 
Municipio do Rio de Janeiro 
adotou a especialização 
por macrofunções de 
governo dos seus órgãos 

de controle, através da Resolução nº 179 
de 19.11.2002 e alterações, cabendo à 
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
atuar nos órgaos responsáveis pela 
execução de obras no Município do Rio 
de Janeiro. 

Em meados de 2003, em função 
da facilidade geográfica, o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
inicia a fiscalização concomitante com a 
execução das obras, sendo desenvolvida 
uma metodologia denominada “Visitas 
Técnicas”, que visa ao acompanhamento, 
com periodicidade mensal, dos contratos 
de obras públicas, permitindo ainda, 
na fase de execução, a interferência 
imediata e a consequente correção das 
insuficiências detectadas. 

A Deliberação nº 162 de 20.09.2005, 
em seu artigo 3º estabelece: 

“As auditorias operacionais e visitas 
técnicas serão realizadas pelas respectivas 
inspetorias encarregadas pelo controle 
dos órgãos municipais, sendo que as 
auditorias operacionais de receita ficarão 
a cargo da Coordenadoria de Auditoria e 
Desempenho”.
O aperfeiçoamento no procedimento 

do acompanhamento simultâneo da 
execução dos contratos é dinâmico em 
todas as fases do processo, modificações 
são sugeridas, avaliadas, introduzidas 
através das experiências trazidas pelo 
corpo técnico, parte fundamental neste 
processo.

Este procedimento tem o foco 
no controle dirigido a evitar sanção, 
portanto, em caráter preventivo, sendo 
dada à jurisdicionada, em todas as fases, 
a oportunidade de correção de eventuais 
falhas ou irregularidades verificadas.

Está sendo desenvolvido um cadastro 
fotográfico das obras, as quais são 
selecionadas de acordo com os critérios 
a seguir relacionados:

A Materialidade da obra - contratos • 
com valores significativos
Superposição do objeto - ocorre na • 
contratação simultânea de serviços 
similares
I n d í c i o s  d e  i r re g u l a r i d a d e s • 
- detectadas através de análises 
contratuais;
Denúncias -  provenientes da • 
Ouvidoria deste Tribunal, que pode 
ser acessada através do site www.
tcm.rj.gov.br ;
Seleção de obras que na análise • 
processual apresentem dados 
i n c o m p a t í v e i s  c o m  a q u e l e s 
cadastrados no Sistema SICOM 
(Sistema de Controle de Obras 
Municipais), desenvolvido para 

Intervenções Viárias para 
a Copa do Mundo de 2014 
e Jogos Olímpicos 2016  
Acompanhamento Técnico

Inspetora Geral da 2ª Inspetoria, Simone de Souza 
Azevedo, explica que, por meio de “Visitas Técnicas”, 
que visam ao acompanhamento dos contratos de obras 
públicas na fase de execução, o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro tem acompanhado as 
novas vias expressas que vão mudar o Rio. E, em virtude 
da complexidade do objeto, adotado metodologia 
diferenciada que irá influenciar a parte operacional. 

Simone de Souza Azevedo
Inspetora Geral da 2ª IGE do TCMRJ

R
IO



45 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

2ª Inspetoria Geral de Controle 
Externo, no qual é possível a consulta 
atualizada do andamento das 
mesmas. 
Solicitações oriundas da Câmara • 
Municipal

A metodologia empregada nas visitas 
técnicas objetiva:

Comparação entre o cronograma • 

físico-financeiro e a execução das 
obras;
Verificação da compatibilidade entre • 
os projetos e medições;
Cumprimento das exigências legais, • 
principalmente das ambientais, 
notadamente ao emprego dos 
produtos e subprodutos da madeira, 
em conformidade com o disposto 
no artigo 5° do Decreto municipal 

A Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro, através de sua Secretaria de 
Obras, deu início, em 16 de agosto de 
2010, à execução das obras e serviços 
de implantação do corredor exclusivo de 
BRT – Bus Rapid Transit, que se constitui 
em modelo de transporte coletivo de 
capacidade total de 160 passageiros, 
composto por veículos articulados ou 
biarticulados dotados de ar condicionado 
e que trafegam em canaletas específicas 
ou em vias elevadas – que vai ligar a Barra 
da Tijuca a Santa Cruz, sendo um dos três 
corredores que compõem o Plano de 
Infraestrutura de Transportes da cidade 

n.° 27.715, de 22 de março de 2007, 
que regulamenta a Lei n.° 4.352, de 
23 de maio de 2006, que dispõe que 
somente serão utilizadas aquelas 
que tenham procedências legais, 
acompanhadas da declaração de 
origem florestal - DOF, expedida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, quando for o caso.

TRANSOESTE

para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 
2016, ao lado da TransOlímpica (corredor 
expresso que ligará Barra da Tijuca a 
Deodoro e se encontra na fase de projeto) 
e TransCarioca.

O sistema de BRT da TransOeste 
é totalmente segregado do tráfego 
geral, composto por linhas expressas e 
paradoras e, segundo dados da Prefeitura, 
se pretende reduzir em até 50% o tempo 
de transcurso entre os dois bairros, 
não havendo previsão para cobrança 
de pedágio, e estimando inicialmente 
a  extensão de 56 km, com utilização 
de 50 estações, que possuem cobertura 

em telhas metálicas com esquadrias de 
ferro com chapas galvanizadas e vidro, 
construída sobre base de concreto, dotadas 
de instalações elétricas, hidráulicas, 
sanitárias, aparelhos hidrossanitários e 
iluminação. 

A t u a l m e n t e  o  i nve s t i m e n t o 
atinge o montante contratado de  
R$ 692.135.447,70 (seiscentos e noventa 
e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e 
setenta centavos), que incluem a abertura 
do Túnel da Grota Funda, conforme 
quadro apresentado a seguir.

Instrumento Objeto Contratada Valor (R$) Prazo

CO nº 01/2010 Implantação BRT Transoeste / Grota Funda – Corredor 
exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Santa Cruz

Lote 1 49.789.000,00

Lote 2 499.982.000,00

Lote 3 81.350.000,00

CONTRATO Nº 101/2010 Lote 1: Trecho Alvorada/ Av. Benvindo de Novaes ( Pista 
sentido Barra da Tijuca à Santa Cruz – Estaca 4381 à 
Estaca 4880)

Odebrecht Serviços 
de Engenharia e 
Construção S/A

Lote 1 54.703.174,30 720 dias 

CONTRATO Nº 102/2010 Lote 2: Trecho Av. Benvindo de Novaes / Estrada da Matriz 
(Pista sentido Barra da Tijuca à Santa Cruz - Estaca 4880 
à Estaca 5575).

Odebrecht Serviços 
de Engenharia e 
Construção S/A

Lote 2 549.330.223,40 720 dias 

CONTRATO Nº 99/2010 Lote 3: Trecho Estrada da Matriz / Estrada da Pedra (Pista 
sentido Barra da Tijuca à Santa Cruz – Estaca 5575 à 
Estaca 5930 )

Sanerio Engenharia 
Ltda.

Lote 3 88.102.050,00 720 dias 

CO nº 09/2011 Implantação do Transoeste - Grota Funda - Corredor 
exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca, Santa Cruz e 
Campo Grande - Lote 4: trecho Estrada da Pedra até 
Santa Cruz pela Av. Felipe Cardoso, e até Campo Grande 
pela Av. Cesário de Melo

EM LICITAÇÃO 72.470.428,20 360 dias 

CO nº 39/2010 Contratação de empresa especializada em serviços 
técnicos de engenharia de apoio às seguintes atividades 
que serão executadas pela SMO: gerenciamento geral, 
coordenação e supervisão de projetos, acompanhamento, 
supervisão, fiscalização e planejamento e controle de 
obras de implantação do TRANSOESTE - Corredor 
Exclusivo de BRT

EM LICITAÇÃO 20.224.866,38 720 dias

Valor Total Licitado 723.816.294,58 

Valor Total Contratado 692.135.447,70 

Contratante: Secretaria Municipal de Obras - SMO
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atualmente dividida em quatro lotes, 
abaixo relacionados, com previsão de 
execução simultânea, na tentativa de 
minimizar os transtornos à população 
e a finalização dos serviços no prazo 
inicialmente estabelecido.

Lote 1: Avenida das Américas, 
entre o Terminal Alvorada e a Avenida 
Benvindo de Novaes - será adaptada 
para implantação do BRT, inclusive com 
a implantação de dois viadutos: um no 
cruzamento com a Avenida Salvador 
Allende e outro com a Avenida Benvindo 
de Novaes.

Lote 2: Avenida das Américas, entre a 
Avenida Benvindo de Novaes e a Estrada 
da Matriz, em Guaratiba - estão previstas 
as seguintes obras: implantação de pistas 
laterais entre a Avenida Salvador Allende 
e o Canal de Sernambetiba, duplicação da 
ponte sobre o Canal de Sernambetiba; 
duplicação da Avenida das Américas 
entre a Rua Alceu de Carvalho e a Estrada 
do Pontal; construção do viaduto sobre a 
Estrada do Pontal; construção do túnel da 
Grota Funda (duas galerias de 1100 m) 
até o Canal do Rio Portinho; readequação 
dos acessos à Ilha de Guaratiba e à Barra 
de Guaratiba, e duplicação da Avenida 
das Américas, após o túnel, até a Estrada 
da Matriz, em Guaratiba.

Lote 3: Avenida das Américas, entre 
a Estrada da Matriz, em Guaratiba, até 
a Estrada da Pedra, em Santa Cruz -  a 
Avenida das Américas será totalmente 
duplicada entre a Estrada da Matriz 
e a Estrada da Pedra, em Santa Cruz, 
passando a ter três faixas por sentido.

Lote 4: Estrada da Pedra até Santa 
Cruz pela  Avenida Felipe Cardoso e até 
Campo Grande pela Avenida Cesário 
de Melo – encontra-se dividido nos 
seguintes trechos:

Trecho 1: de Santa Cruz, pela Avenida 
Felipe Cardoso, à Curral Falso
Trecho 2: de Curral Falso à Campo 
Grande, pela Avenida Cesário de 
Melo
Trecho 3: da Estação Cinco Marias, na 
Estrada da Pedra, até Curral Falso

Os serviços abaixo relacionados se 
constituem nas intervenções que serão 
executadas ao longo da obra:

a) Terraplenagem

b) Viadutos e Pontes:
Viadutos da Interseção entre a  ̵
Avenida das Américas e a Avenida 
Salvador Allende
Viadutos da Interseção entre a  ̵
Avenida das Américas e a Avenida 
Benvindo de Novaes
Ponte sobre o canal de Sernam- ̵
betiba 
Viadutos sobre a Estrada do Pontal ̵
Viadutos sobre a Estrada de Estrela  ̵
da Tarde
Viadutos sobre a Estrada de Barra  ̵
de Guaratiba
Ponte sobre o rio Portinho ̵
Pontes sobre o rio Piraquê-Cabuçu ̵

c) Construção do Túnel da Grota 
Funda

d) Contenções

e) Drenagem 

f) Iluminação

g) Pavimentação

h) Sistema de Ventilação Mecânico 
a  ser implantado no Túnel da Grota 
Funda 

i) Sistemas de Controle:
Circuito Fechado de Televisão: O  ̵
sistema permitirá que o centro de 
controle acompanhe em tempo 
real os eventos dentro das galerias 
do túnel e possa tomar as atitudes 
necessárias rapidamente.
Sistema de Controle de Poluição e  ̵
Partida do Sistema de Ventilação a ser 
instalado no Túnel da Grota Funda, 
composto de dois subsistemas: 

Medição de CO: Tem como  ·
finalidade controlar os níveis 
de monóxido de carbono. O 
sistema será constituído por 
sensores e analisador de gases 
tóxicos, instalados em cada 
galeria.
Detecção de Fumaça de Incêndio:  ·
tem o objetivo de medir o nível 
de opacidade do ar, no interior 
dos túneis, proveniente da 
fumaça oriunda dos veículos 
com motor a diesel e a ocorrência 
de incêndios.

j) Sistema Elétrico
Subestação ̵

Foi prevista a implantação de  ·
subestação junto ao emboque 
do túnel, com a finalidade de 
atender às necessidades de seus 
equipamentos e sua iluminação.
Suprimento de Energia em Baixa  ·
Tensão: Atende aos sistemas 
de ventilação e iluminação das 
galerias do Túnel da Grota Funda, 
sendo essencial a partir do grupo 
gerador para atender aos sistemas 
básicos, e garante a energia 
estabilizada para atender aos 
sistemas informatizados.

k) Estudos Realizados
Topográficos ̵
Hidrológicos ̵
Geológicos e Geotécnicos ̵

l) Projetos Realizados
Geométrico ̵
Terraplenagem ̵
Drenagem e Obras de Arte Correntes:  ̵
Os critérios para o desenvolvimento 
do projeto de Drenagem foram:

P a r a  p i s t a s  d a  Av e n i d a  ·
das Américas: drenagem de 
rodovia;
Para as  vias  secundárias:  ·
drenagem urbana;
Para túneis: drenagem urbana  ·
com dispositivos próprios.

Pavimentação ̵
Obras de Arte Especiais : ̵

Viaduto de interseção entre  ·
Avenida das Américas e Avenida 
Salvador Allende
Viaduto de interseção entre  ·
Avenida das Américas e Avenida 
Benvindo de Novaes
P o n t e  s o b r e  o  c a n a l  d e  ·
Sernambetiba
Viadutos sobre a Estrada do  ·
Pontal
Viadutos sobre a Estrada Estrela  ·
da Tarde
Viadutos sobre a estrada de  ·
Barra de Guaratiba
Pontes sobre o rio Portinho ·
Pontes sobre o rio Piraquê- ·
Cabuçu



47 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

Contenções ̵
Foram utilizadas sempre que  ·
houve interesse em se minimizar 
a área a desapropriar, e o impacto 
ambiental, bem como respeitar 
os logradouros existentes ou 
projetados.

Elementos de Segurança ̵
Dentro do conceito de segurança  ·
v i á r i a ,  s e g u i n d o  n o r m a s 
adotadas pelo DNER, foram 
projetadas barreiras de concreto 
em todos os acessos a pontes 
e viadutos, como continuidade 

aos guarda-rodas das Obras de 
Arte Especiais, em locais onde 
existiam pilares a menos de 2 m 
da pista de rolamento, bem como 
onde será necessário proteger os 
pedestres, dentre outros.

METODOLOGIA DAS VISITAS TÉCNICAS DO TCMRJ

 A  2 ª  I n s p e t o r i a  G e r a l  d e 
Controle Externo vem, em virtude da 
complexidade do objeto, adotando 
acompanhamento com metodologia 
diferenciada que irá influenciar a parte 
operacional. 

A s  ve r i f i c a ç õ e s  i n  l o co  tê m 
periodicidade quinzenal e os relatórios 
gerados a cada duas visitas técnicas. 
Foi solicitada, previamente, toda a 
documentação necessária para execução 
da obra, para que se procedesse a 
análise das memórias de cálculo do 

orçamento, das medições realizadas até 
a data da visita técnica e a adequação do 
cronograma físico-financeiro ao estágio 
da obra, que será examinado no decorrer 
de todas as visitas, bem como os registros 
atualizados no Diário de Obras.

  
Objetivos:
Padronizar o critério de cálculo –  ̵
orçamento x medições
Compatibilizar o quantitativo  ̵
da memória de cálculo com o do 
orçamento

Justificar o quantitativo de todos os  ̵
itens orçamentários

LOTE 1

CONTRATO Nº 101/2010
CONTRATADA : Odebrecht Serviços de 
Engenharia  Ltda.
VALOR: R$ 54.703.174,30
PRAZO:  720 dias, a contar de 16/08/2010 
e término previsto para 04/08/2012
RECURSOS:  Fonte 100 – Tesouro 
Municipal

Execução da nova faixa lateral, sentido Barra da Tijuca.

Vista do Viaduto em construção no cruzamento das Avenidas 
Abelardo Bueno e Américas

Vista das obras de duplicação da Avenida das Américas, sentido 
Recreio dos Bandeirantes.

Aplicação da rede de drenagem ao longo das ruas perpendiculares 
à Av. das Américas
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Achados encontrados nas Visitas 
Técnicas realizadas:

  - Quantitativo constante da memória 
de cálculo de determinados itens difere 
do orçamento.

- Cálculos relativos a alguns itens 
necessários para elaboração do orçamento, 
difere do utilizado para quantificar as 
medições.

- Memória de cálculo incompleta ou 
ausente para determinados itens.

- Ocorreu a medição de determinados 
itens acima do quantitativo previsto no 
orçamento.

- No escopo deste contrato consta a 
execução das estruturas destinadas às 
estações do corredor BRT (Bus Rapid 
Transit), entretanto, no orçamento não está 
previsto o quantitativo de aço destinado à 
execução dessas estruturas.

- Foi inserido no último Termo Aditivo 
o item FD05650150 (Estaca raiz com 
diâmetro de 10”..), sendo justificado 
pela necessidade de reforço na fundação 
inicialmente projetada, entretanto 
não foram apresentados os projetos 
correlatos. 

- A análise dos serviços de drenagem 
foi realizada com base nos quantitativos 
do orçamento inicial, do Termo de 
Rerratificação e do Projeto Executivo 
(última revisão 24/03/2011) e sendo 
constatadas divergências nas bases de 
cálculo, como: 

O custo inicial dos itens deste serviço • 
era de R$1.172.314,89, passando 
para R$ 1.687.785,33 no Termo 
de Rerratificação.  No entanto, no 
levantamento das quantidades no 
projeto executivo, o custo apurado foi de 
R$ 944.827,92, podendo ser revisto.
Os itens • DR 05.20.0350 (tubo 
de concreto armado 1,00m),  DR 
05.20.0500  (tubo de concreto 
armado 1,50) e DR 55.05.0107 
(canaleta 0,50m x 0,50m) não se 
encontram especificados no projeto 
executivo, mas foram quantificados 
n o  o rç a m e n t o .  E m  s i t u a ç ã o 
contrária, foram especificadas no 
projeto canaletas de 0,80m, 0,70m 
e 1,00m, as quais não constam no 
orçamento.
Foram quantificados 64 poços de • 
visita no projeto, porém, no orçamento 

constam 143 poços de diferentes 
dimensões.
Foram medidos 70,40m do item DR • 
55.05.0107 (canaleta 0,50m x 0,50m) 
apesar de não constar no projeto 
executivo.

Pontos a serem observados pela 
fiscalização do Contrato 

A existência de medições de • 
determinados itens acima da 
quantidade orçamentária.
A memória de cálculo que acompanha • 
as medições não foi fundamentada nos 
projetos e sim na execução.
 Somente os projetos executivos de • 
drenagem e estrutura se encontram 
concluídos à época da visita técnica                             
Até  o  momento,  este  trecho • 
(estacas 4381 – 4735) não sofreu 
intervenções e, quando da análise do 
orçamento, constatou-se que o item 
SE 20.10.0153(/) - Levantamento 
topográfico –, não o abrange, sendo 
dimensionado para atender ao 
constante entre as estacas 4735 e 
4880, aproximadamente 2,90km.
Verificou-se, com base no total • 
acumulado na 5ª Medição, que 
determinados itens tiveram seus 
quantitativos medidos acima do 
constante no orçamento, totalizando 
R$ 681.352,78
Não se observou nos projetos a • 
utilização do item ET10050112 (Aço 
CA-50 para armadura de concreto, 
com diâmetro de 16mm), entretanto, 
consta no orçamento um quantitativo 
de 4220 Kg. 

Justicativas apresentadas pela 
Fiscalização 

- A memória de cálculo, constante do 
orçamento, foi elaborada para compor 
quantitativos orçamentários, porém, 
como o projeto básico não fornecia à 
época elementos suficientes, não foram 
considerados definitivos.

- Se encontra em andamento a 
elaboração de um termo de rerratificação 
sem alteração de valor, apresentando 
uma planilha com as alterações de 
quantidade que teoricamente comporia 
o referido termo, que foi posteriormente 
celebrado.

Questionamentos
No decorrer do acompanhamento 

técnico, quando os esclarecimentos 
são insuficientes, torna-se necessário 
formular questões que objetivem 
elucidar os achados e as respectivas 
consequências:

Os quantitativos orçamentários são  ̵
suficientes para atender à respectiva 
execução?
Os projetos executivos fornecidos  ̵
à equipe, referentes à drenagem 
e estrutura, são considerados 
definitivos e representam todas as 
intervenções?
Quais as intervenções que serão  ̵
realizadas efetivamente no trecho 
entre as estacas 4381 e 4735?
Identificar no orçamento os itens  ̵
necessários  para atender às 
intervenções realizadas no trecho entre 
as estacas 4381/4735, acompanhados 
de memória de cálculo pertinentes.
Constatou-se que itens constantes  ̵
do orçamento não foram medidos, e, 
no termo de rerratificação, tiveram 
seus quantitativos zerados, tendo sido 
solicitado  que a fiscalização informasse 
se os mesmos não seriam necessários 
à execução desta intervenção.
 Informar em que serviço será utilizado  ̵
o item ET 10050112.
Relacionar os serviços que serão  ̵
realizados para implantação das 
estações (BRT), informando os 
respectivos itens orçamentários.
Fornecer os projetos relativos ao  ̵
reforço na fundação do Viaduto. 
Apurar divergências dos valores  ̵
relacionados quanto aos serviços 
de drenagem, aos itens relativos a 
“tubo de concreto” e “canaletas” e aos 
quantitativos do item “poço de visita”.
Justificar a medição do item DR  ̵
55.05.0107 (canaleta 0,50m x 0,50m). 
             

LOTE 2

CONTRATO Nº 102/2010
CONTRATADA : Odebrecht Serviços de 
Engenharia  Ltda.
VALOR: R$ 549.330.223,40
PRAZO: 720 dias, a contar de 16.08.2010 
e término previsto para 04.08.2012
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Trecho alagado, que será duplicado, no sentido Campo Grande.

Estruturas, em destaque, do viaduto em construção sobre o 
Canal de Sernambetiba.

Acesso ao túnel (lado Guaratiba) com início do 
preparo da base da pavimentação.

Interior do túnel em fase de escavação no lado Recreio

RECURSOS:  Fonte 100 – Tesouro 
Municipal

Achados encontrados nas Visitas 
Técnicas realizadas:

Análise das Medições
- TC – 05.05.0350 / TC – 10.05.0350/

TC – 10.05.0700 – Transporte, carga e 
descarga e disposição final referentes ao 
material escavado e ao saibro.

Para o cálculo do transporte foi 
adotada uma distância de 48,00km, 
superior da utilizada na memória de 
cálculo no orçamento inicial.

- Na memória de cálculo apresentada 
consta a utilização do item FD 05.15.0050 
(cravação de estaca em madeira de 
reflorestamento, com diâmetro de 
25 cm...) em todas as fundações das 
estruturas de obra de arte (pontes 
e viadutos), entretanto, através dos 

projetos apresentados, não foi possível 
detectar  a necessidade deste item em 
todos os viadutos e pontes.

Pontos a serem observados pela 
Fiscalização do Contrato

- Os itens EQ – 05.05.0100 – caminhão 
basculante – 06 und., EQ – 05.05.0415 – 
caminhão com carroceria fixa - 03 unid e EQ 
– 05.05.0615 – caminhão tanque – 2 unid, 
 estão sendo medidos individualmente, 
no entanto, esses equipamentos também 
se encontram inseridos em outros itens, 
como por exemplo:

EQ – 05.05.0415 – inserido 
nos itens  PJ 20.10.0306 e  PJ 
20.10.0500.

EQ – 05.05.0100 – inserido no 
item TC – 05.05.0350 

EQ – 05.05.0615 – inserido no 
item BP – 05.05.0250

- Com base no quantitativo de horas 
constante do orçamento, foi calculada  
a média mensal dos profissionais 
da Consultoria Especializada e da 
Administração Local com a finalidade 
de verificar se os quantitativos medidos 
estariam compatíveis  com a estimativa 
orçamentária, o que possibilitou constatar 
determinadas divergências entre os 
quantitativos orçamentário e o medido. 

- Foi constatado que os quantitativos 
dos itens PJ 20.10.0306 (remoção de 
árvore de grande porte), AD 05.20.0050 
(sondagem a percussão com diâmetro 
até 3” ), AD 20.25.0100 (barragem 
de bloqueio) e AD 20.25.0310 (placa 
de identificação de obra pública) 
foram medidos acima do constante do 
orçamento contratual, totalizando um 
valor a maior de R$ 37.436,20 (trinta e 
sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais 
e vinte centavos).
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R
IO - Depois de analisados os quantitativos 

dos itens relacionados com a estrutura da 
Ponte sobre o Canal de Sernambetiba 
em confronto com os quantitativos 
apresentados em projeto verificou-se que, 
na planilha orçamentária, não constam 
os itens relativos ao aço com diâmetros 
de 20 mm e 25 mm, como também 
divergência entre os quantitativos de aço 
levantados em projeto com os constantes 
da memória de cálculo. 

Questionamentos
Localização do bota- fora do  ̵
material escavado.  
Comprovantes de disposição das  ̵
quantidades medidas quanto ao 
item TC- 10.05.0700.
Memória de cálculo estimativa para  ̵
os taludes a serem construídos 
neste contrato, especificando as 
obras de arte e as respectivas 
seções esquemáticas.
Informar a metodologia de  ̵
definição e estimativa/previsão 
dos quantitativos dos materiais 
a serem utilizados, especificando 
como exemplo os trechos já 
dimensionados.
Quanto à análise dos profissionais  ̵
da “Consultoria Especializada “ 
e da “Administração Local”, que 
sejam  justificadas  as divergências 
apontadas entre os quantitativos 
orçamentário e o medido.
 Constatou-se a utilização de 11,4 % do  ̵
item IE 00008232 – infilagem tubular 
injetada com tubo de aço somente no 
Emboque Recreio, solicita-se que seja 
informado se este item será utilizado 
ao longo de todo o Túnel e se o 
quantitativo orçado será suficiente.
Comentar sobre a ausência no  ̵
orçamento dos itens relativos ao 
aço com diâmetros de 20 mm e  
25 mm, assim como, as divergências 
encontradas nos quantitativos.
Informar se o item FD05.15.0050  ̵
(cravação de estaca em madeira de 
reflorestamento, com diâmetro de 
25 cm...) será utilizado em todas as 
estruturas de obra de arte (pontes e 
viadutos).

TRAÇADO LOTE 1 - TRANSOESTE
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TRAÇADO LOTE 2 - TRANSOESTE

BRT

ESTAÇÃO BRT

TÚNEL DA GROTA FUNDA



52 maio 2011 - n. 47    Revista TCMRJ   

R
IO

Inicialmente, o traçado do Corredor T5 foi concebido 
para se constituir em um sistema operando em via 
segregada, estendendo-se da Barra da Tijuca a Penha, 
sendo posteriormente ampliado para o Aeroporto 

Internacional Antonio Carlos Jobim – Ilha do Governador, 
para atender aos eventos da Copa do Mundo de 2014 e Jogos 
Olímpicos de 2016. 

O Projeto TRANSCARIOCA se encontra atualmente 
dividido em duas etapas:

ETAPA 1

Contrato Nº 07/2011
Contratada: CONSÓRCIO TRANSCARIOCA BRT - 
Construtora Andrade Gutierrez S/A e Delta Construções 
S/A
Valor: R$ 798.434.594,74
Prazo: 1080 DIAS (3 anos), a contar de 17.03.2011. 
Término previsto para 01.03.2014

Construção da parede do mergulhão

TRANSCARIOCA

Mergulhão da Cidade da Música

Local onde será construído o futuro Viaduto adjacente ao  
existente, com detalhes da descarga de cimento, e construção do 
alojamento provisório da Guarda Municipal

Viaduto de Madureira

Execução de parede guia

Percurso: entre a Barra da Tijuca e a Penha
Extensão aproximada: 28 km
Número de estações BRT: 38, incluindo os terminais

  DA VISITA TÉCNICA REALIZADA

Durante o acompanhamento simultâneo à obra foi 
apresentada a logística de execução dos serviços, a qual 
buscou priorizar o menor impacto no sistema viário, uma 
vez que se trata de corredores com alto volume de tráfego 
e circulação de pedestres.

As primeiras frentes de serviço recaíram sobre as 
obras de arte especiais, a seguir relacionadas, e seguidas 
pelo alargamento das vias, sendo que as desapropriações/
demolições são realizadas concomitantemente ao avanço 
dos serviços:

· Mergulhões da Cidade da Música 
· Viaduto de Madureira 
· Mergulhão do Bairro Campinho 

Escavação do terreno do antigo terminal rodoviário 
para execução das fundações do Viaduto para passagem 
do BRT
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Instrumento Objeto Contratada Valor (R$) Prazo

CO nº 31/2009 Edital de Concorrência nº 31/2009 e respectivo  Edital de 
Pré-Qualificação nº 01 para a execução das  obras, serviços 
e fornecimentos para IMPLANTAÇÃO DO TRANSCARIOCA 
- CORREDOR T5 - CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE 
A BARRA DA TIJUCA E A PENHA.

730.498.256,86

Contrato nº 07/2011 IMPLANTAÇÃO DO TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 
- CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT ENTRE A BARRA DA 
TIJUCA E A PENHA.

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA 
BRT - Construtora Andrade 
Gutierrez S/A e Delta 
Construções S/A

798.434.594,74  INÍCIO EM 
17/03/2011
1080 dias 
(3 anos) 

CO nº 42/2010 Edital de Concorrência nº 42/2010 e respectivo  Edital 
de Pré-Qualificação nº 01 para a execução das  obras, 
serviços e fornecimentos para IMPLANTAÇÃO DO 
TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 - ETAPA 2 - CORREDOR 
EXCLUSIVO DE BRT ENTRE  A PENHA E O AEROPORTO 
INTERNACIONAL DO GALEÃO - TOM JOBIM.

548.330.000,00  900 dias 

Contrato nº 104/2010 Serviços emergenciais de levantamento topográfico 
e cadastral para desapropriação de imóveis para 
implantação da transcarioca(corredor T5)

Serpen Serviços e Projetos de 
Engenharia Ltda

1.476.022,29  180 dias 

TP nº 54/2010 Serviços de elaboração de estudos e projetos básicos 
para implantação do corredor Transcarioca, trecho: 
Penha - Aeroporto do Galeão, em uma extensão 
aproximada de 13,00 km.

Consórcio Transcarioca -  JDS 
Engenharia e Consultoria Ltda, 
LOGIT Engenharia Consultiva 
Ltda e PROJCONSULT 
Engenharia de Projetos Ltda.

1.128.005,57

Contrato nº 03/2011 1.122.365,55  INÍCIO EM 
11/04/2011
180 dias 

TP nº 23/2011 Serviços de Topografia e cadastro para desapropriação 
de imóveis atingidos pelo Projeto Transcarioca Etapa 
2 - Corredor exclusivo de BRT entre a Penha e o 
Aeroporto Internacional Tom Jobim

504896,24 180 dias

Valor Total Licitado 1.280.461.158 ,67

Valor Total Contratado 800.528.086,34 

Execução da estrutura da parede

Mergulhão Campinho

ETAPA 2

Edital de Concorrência 
nº 42/2010
Valor estimado: R$ 548.330.000,00
Prazo: 900 dias
Percurso:  entre a Penha e o 
Aeroporto Internacional Antonio 
Carlos Jobim,  Ilha do Governador.
Extensão aproximada: 11 Km

Número de estações: 10
Recursos:  90% (noventa por 
cento) do montante previsto para 
o investimento será financiado pelo 
Governo Federal, através do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social) e contrapartida do Governo 
Municipal na ordem de 10% (dez 
por cento).
A 2ª etapa encontra-se em fase de 

licitação, tendo sido contratados serviços 
no montante de R$ 801.032.982,58 
(oitocentos e um milhões, trinta e 
dois mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta e oito centavos), 
que correspondem a levantamentos 
topográficos e cadastrais para as 
desapropriações, elaboração de estudos 
e projetos, e a execução da Etapa 1, 
conforme quadro apresentado a seguir.

Contratante: Secretaria Municpal de Obras - SMO
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R
IO Após o início da operação do Corredor 

T5 é previsto o remanejamento das linhas 
de ônibus atualmente existentes, uma vez 
que a sua implantação deve permitir a 
reestruturação do sistema de transportes 
urbanos da respectiva área de influência. 
Serão eliminadas as linhas que tenham 
itinerários concorrentes e valorizadas 
as que sejam alimentadoras – linhas 
mais curtas interligando o Corredor T5 

com os bairros localizados na área  do 
traçado ou complementares – linhas mais 
longas ligando o Corredor T5 ao centro da 
cidade e principais subcentros urbanos 
(Zona Sul, Méier, Saens Pena etc), de 
modo a construir um sistema integrado 
racionalmente.

Como o T5 se desenvolve ao longo 
de vias existentes, sua velocidade estará 
condicionada pela malha viária percorrida, 

com expectativa de operar os ônibus a 
velocidade máxima de 60 km/h, alcançando 
velocidade comercial média, incluindo as 
paradas, de cerca de 28 km/h.

ETAPA 1 – Contrato nº 07/2011

O Traçado do Corredor na ETAPA 1 
será desenvolvido ao longo dos logradouros 
destacados na figura a seguir apresentada:
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Para a integração com a SuperVia 
e com o Metrô são previstas estações 
do T5 nos cruzamentos com os ramais 
Deodoro, Belford Roxo e Gramacho, 
e a Linha 2 do Metrô, em Vicente de 
Carvalho.

O s  s e r v i ç o s  a b a i xo  re l a c i o - 
nados se constituem nos estudos e 
projetos elaborados para a execução 
da obra:

Estudos Socioeconômicos, de Uso • 
do Solo, de Polos de Geração de 
Tráfego e Análise de Projetos de 
Transporte e Trânsito Existentes

Estudo do Sistema Atual de  ̵
Transportes: Se refere à preparação 
do banco de dados necessário para 
o diagnóstico relativo ao sistema 
viário e à prestação dos serviços de 
transporte, na área de influência do 
Corredor T5.
Pesquisas e Contagens de Tráfego:  ̵
Contemplam pesquisas de origem/
destino em ônibus, metrô, trem, 
van e automóveis, e contagens de 
tráfego, ocupação visual e velocidade 
das linhas de ônibus, bem como as 
localizações de estacionamentos 
cobertos e descobertos.
Projeção e Simulação de Demanda:  ̵
São apresentadas as etapas com a 
caracterização da demanda atual e 
futura.
Integração com Outros Modais  ̵
e  M a te r i a l  Ro d a n te :  V i s o u 
identificar as linhas de transporte 
coletivo atuais que operam na área 
de influência do futuro Corredor T5, 
incluindo os ramais ferroviários, as 
linhas metroviárias e as linhas de 
ônibus do Município do Rio de 
Janeiro.

Avaliação Ambiental• 
É previsto que a implantação do 

Corredor T5 poderá contribuir de forma 
efetiva para a elevação da qualidade 
ambiental,  redução dos níveis de 
poluição sonora, requalificação urbana 
e melhoria da qualidade de vida 
da população residente na área de 
influência do empreendimento.

Estudo de Traçado• 

Estudos Topográficos• 
Foram identificados os locais  ̵
cuja atualização cadastral era 
efetivamente necessária, visando 
detalhar os diversos elementos 
existentes como: meios-fios, postes, 
abrigos de parada de ônibus, 
muros, árvores de porte, passeios, 
canteiros entre pista e construções, 
possibilitando a utilização destes 
subsídios nos estudos e projetos 
básicos a serem desenvolvidos.

Estudos Hidrológicos• 
Estudos Geológico – Geotécnicos• 

Projeto Geométrico Básico: ̵  
Foi elaborado visando permitir 
a melhor operação do sistema 
de transporte coletivo a se 
implantar. 
P r o j e t o  B á s i c o  d e  ̵
Terraplenagem:  Objet ivou 
determinar  os  volumes  de 
materiais a serem movimentados, 
considerando, no que couber, 
as Normas, Especificações e 
Instruções de Serviços, atualmente 
em vigor no DNIT e Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro.
Projeto das Estações Padrão  ̵
e das Estações de Integração: 
Os projetos de arquitetura 
contemplam dois tipos básicos de 
estações: para ônibus paradores, 
e m  n ú m e ro  d e  3 0 ,  ô n i b u s 
paradores/expressos, num total 
de 6, além dos terminais Alvorada 
e Penha. 
Projeto Básico de Drenagem  ̵
e Obras de Artes Correntes: 
Objetivou indicar o tipo, forma 
e localização dos dispositivos 
de drenagem que protegerão 
a área do Corredor T5 contra 
inundações.
Projeto Básico de Pavimentação ̵ : 
Foram abordados os aspectos a 
seguir apresentados:

Metodologia; ·
Dimensionamento; ·
Estrutura Adotada e, ·
Materiais de Construção ·

Projeto Básico de Remane- ̵
jamento de Interferências: 
Visou identificar e solucionar as 

interferências diretas com as redes 
das concessionárias de serviços 
públicos. 
Projeto Básico de Obras de Arte  ̵
Especiais: Com a necessidade da 
construção de viadutos e pontes, 
e devido a densa ocupação das 
regiões da área de influência do T5, 
visando minimizar os problemas 
de trânsito, será adotada a solução 
em estruturas pré-fabricadas.
O  C o r r e d o r  c o m p r e e n d e 
as seguintes Obras de Arte 
Especiais:

a)  Passagem sob Av.  das 
Américas
b )  M e rg u l h ã o  C i d a d e  d a 
Musica
c) Viaduto Ayrton Senna
d) Mergulhão do Largo do 
Campinho
e) Viaduto de Madureira
f )  Viaduto de Vicente de 
Carvalho
g) Alargamento ou Implantação 
de Pontilhões:

Arroio Pavuna (Implantação  ·
de 2 Pontes)
Arroio Guerenguê  ·
(Alargamento)
Rio Grande (Implantação) ·
Arroio Tindiba  ·
(Alargamento)
Rio Covanca (Alargamento) ·

Projeto Básico de Desapropriação: ̵  
Objetivou identificar, quantificar 
e avaliar o custo das indenizações 
das propriedades que interferem na 
implantação do Corredor T5.
Projeto de Sistemas ̵ : O sistema 
de automação visa atender aos 
processos de controle de demanda, 
oferta e arrecadação do Sistema T5, 
garantindo a compatibilidade com o 
sistema de bilhetagem existente.
Centro de Controle Operacional  ̵
e Garagem: Responsável pela 
programação da frota de ônibus em 
função da demanda de passageiros, 
instalado no Terminal Alvorada 
e central izando os seguintes 
serviços:

Circuito Fechado de Tele-  ·
visão – CFTV
Painéis de LED - PL ·
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IO Sistema de Comunicação por  ·

Áudio – PA

ETAPA 2 – Concorrência nº 42/2010

O  t r a ç a d o  p r e v i s t o  p a r a  a 
implantação da Etapa 2 do Corredor T5-
TRANSCARIOCA, que se encontra em fase 
de licitação, tem aproximadamente 11 
Km, iniciando próximo à interseção entre 

a Rua Monsenhor Alves e a Rua Cubatão 
– Penha, sendo prevista a estação final do 
sistema no estacionamento do Terminal 
2 do Aeroporto Internacional do Galeão, 
e será constituído por 10 estações BRT:

 - URANOS
- OLARIA
- DRUMOND
- NERVAL GOUVEA 
- AV. BRASIL 

- BRIGADEIRO TROMPOWSKI
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
- BAIA
- GUANABARA
- TERMINAL AEROPORTO DO 

GALEÃO

O projeto é composto por 08 obras 
de arte especiais, sendo 06 viadutos e 02 
pontes, em destaque no mapa a seguir:

Finalizando, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro visando a adequada execução das obras municipais, tendo 
com foco o atendimento aos princípios da economicidade e legalidade, vem continuamente aprimorando o acompanhamento  
dos grandes empreendimentos executados na cidade, havendo o intercâmbio com o órgão executor, tornando célere a 
correção das possíveis irregularidades detectadas, e adotando novas  metodologias, que em caráter preventivo, se apresentem 
eficazes  no controle dos gastos públicos.
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O transporte público no 
Município do Rio de Janeiro
Perspectivas com os BRT’s em implantação

O engenheiro Altair Torres, especialista em Transportes, 
apresenta uma análise comparativa dos  BRTs (Bus 
RapidTransit), VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos), 
Monotrilhos, Aeromóveis, MAGLEVs (Trens de Levitação 
Magnética) e Metrôs Leves visando a escolha do sistema 
de transporte mais adequado para a cidade, e observa que 
“os  BRTs a serem implantados não podem ser considerados 
sistemas de transporte de massa, capazes de substituir 
tecnologias como os metrôs e trens”.

Altair Torres, DSc 
Engenheiro da Secretaria Municipal de Transportes 
Professor convidado da Universidade de Paris XII

Este artigo, aqui apresentado 
de forma bastante sucinta, 
tem origem em trabalho 
desenvolvido para a Secretaria 

Municipal de Transportes – SMTr nos 
últimos meses de 2010, visando a 
responder questões de autoridades, 
técnicos e da população, sobre a decisão 
de implantação dos BRTs em corredores 
da cidade.

O estudo faz a compilação de 
trabalhos importantes sobre o assunto, 
com ênfase nos do arquiteto e urbanista 
Jaime Lerner. É feita uma reflexão 
sobre os critérios mais relevantes na 
escolha do sistema de transporte mais 
adequado para uma cidade, focando 
nos de média capacidade, comparando, 
principalmente, BRTs (Bus RapidTransit), 
VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos), 
Monotrilhos, Aeromóveis, MAGLEVs 
(Trens de Levitação Magnética) e Metrôs 
Leves.

A maioria das cidades brasileiras 
vem crescendo de forma rápida e 
desordenada. O transporte público não 
tem acompanhado este ritmo, e o Rio de 
Janeiro também não tem dado respostas 

eficazes à questão nas últimas décadas. 
O resultado é desperdício de tempo e 
de recursos. As principais vítimas são 
as pessoas, cuja locomoção virou um 
penoso castigo diário. Mas a economia 
e o meio ambiente também perdem. 
A experiência universal das grandes 
cidades do mundo mostra que só o 
bom transporte público pode reverter 
essa situação. Durante muito tempo 

acreditou-se que apenas o metrô poderia 
atender às demandas do transporte 
público nas grandes cidades, o que 
não foi diferente para a nossa cidade. 
Todavia, constata-se que, um BRT ou 
VLT pode ser mais eficiente que um 
metrô, até no tempo de viagem, quando 
se considera tempo de acesso ao veículo 
(quadro 1, abaixo). 

Quadro 1: Tempo Gasto em Deslocamento

Fonte: Lerner (2009).
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R
IO O presente e o médio prazo estão na 

superfície. Isso não quer dizer que não 
se deva mais pensar em metrô, apenas 
significa que nenhuma cidade poderá 
resolver integralmente seus problemas de 
transporte com sistemas subterrâneos, e 
nem ficar com seu sistema de transporte 
“engessado” à espera de soluções 
definitivas. Pior que a falta de recursos, 
tem sido a ausência de ideias criativas e 
soluções de custo acessível, o que está na 
raiz da imobilidade reinante.

Mesmo aquelas cidades que 
têm metrô (mais de 100 milhões de 
dólares/km) precisam de um bom 

sistema na superfície: soluções que 
conciliem baixo custo, implementação 
rápida e operação eficaz são essenciais. 
A modalidade ônibus é, e será por 
muito tempo ainda, o principal – senão 
o único – meio de transporte público 
viável para a maioria das cidades, 
notadamente no caso de cidades 
como a do Rio de Janeiro, que deverá 
receber nos próximos anos eventos de 
grande porte como os Jogos Mundiais 
Militares (2011), Jogos da Copa das 
Confederações (2013), da Copa do 
Mundo de Futebol (2014), da Copa 
América de Futebol (2015) e Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos (2016). 
Com uma política de maior incentivo 
à implantação de BRTs, será possível a 
obtenção de excelentes resultados para 
o sistema de transporte da cidade, o 
que justifica amplamente a escolha 
do sistema para os corredores da 
cidade do Rio de Janeiro. Torna-se 
assim fundamental a conscientização 
das autoridades sobre as vantagens que 
o modal apresenta, após a incorporação 
de tecnologias antes vistas apenas 
nos sistemas sobre trilhos, conforme 
mostrado abaixo, na evolução dos BRTs, 
segundo Belda (2009). 

Quadro 2: Características dos BRTs

A modernização e os custos 
dos BRTs foram os principais 
fatores responsáveis pela sua 
adoção em várias cidades do 
mundo, segundo Belda (2009), 
conforme figura 1.

Figura 1: BRTs no mundo 
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BRT – • Bus Rapid Transit – Corredores Expressos de ônibus. 
Os BRTs modernos apresentam as diversas vantagens destacadas, com a incorporação de tecnologias não habitualmente 
utilizadas na sua operação, mas têm limitações quanto à sua capacidade (menor que 15.000 pass/h/sentido em uma linha 
troncal), comparados com sistemas sobre trilhos (ver abaixo figura BRT de Curitiba). Por outro lado, a sua implantação 
de forma generalizada, poderia representar o estímulo ao monopólio do sistema pelo segmento do transporte rodoviário, 
cuja concessionária deve passar de simples operadora de ônibus a uma empresa de transportes.

Figura 2: Ônibus Expresso – Curitiba

Foto: CNT – Confederação Nacional de Transporte 

PRINCIPAIS SISTEMAS DE MÉDIA CAPACIDADE COMPARADOS NO ESTUDO

Monotrilho•  – Veículo com um único Trilho
É uma excelente solução para ligações curtas (menores que 5 km), circulares, parques e aeroportos (ver figuras 3 e 4 - 
Exposição da Nippon Koei no Gabinete Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro). Todavia, convém destacar aspectos relevantes, 
como a sua limitação de capacidade (menor que 10.000 pass/h/sentido) e seu grave problema de segurança, no caso da 
necessidade de evacuação em situações de acidente. 

Figura 3: Monotrilho no Japão

Características do Monotrilho - Monotrilho de Tama - Japão

  February, 2010 JTCA. Dispatch of Expert  
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Aeromóvel•  – Aerodynamic Movement Elevated
Trata-se de invenção brasileira. Apresenta segurança intrínseca, por corresponder ao funcionamento de um barco com a 
“vela invertida” (Figuras 5 e 6 – Coester). 

Figura 5: Aeromóvel simples

Figura 6: Aeromóvel Típico de Linhas curtas circulares

Este sistema continua dependendo de mais desenvolvimento e experiência de operação comercial, já que a linha 
existente (há mais de vinte anos) é num parque em Jacarta, na Indonésia, com alguns pequenos problemas de operação 
(ver figura 7).  

Figura 4: Monotrilho no Japão

Características do 
Monotrilho - Monotrilho 
de Kitakiushu - Japão

JTCA. Dispatch of Expert    February, 2010 
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Figura 7: Aeromóvel de Jacarta - Indonésia

Atualmente existe uma 
linha experimental sendo 
ampliada na cidade de Porto 
Alegre, no Sul do Brasil, 
com 1 km de extensão, 
para exploração comercial 
entre a estação do metrô e o 
Aeroporto Internacional. 

MAGLEV•  – Magnetic Levitation Transport – Trem de Levitação Magnética
É uma solução moderna que pode mudar o conceito (roda/asfalto ou roda/trilho) e, portanto, o paradigma na mobilidade, 

gerando grandes economias na implantação de sistemas de transporte. Todavia, além de pesquisas como as realizadas no 
Brasil, na COPPE-UFRJ (MAGLEV – COBRA), com projeto de implantação de ligação experimental no Campus Universitário, 
a única experiência comercial é encontrada em Xangai – China. A linha tem cerca de 30 km, foi implantada na região do 
Aeroporto Internacional de Pudong, é considerada cara e exibicionista, pelo seu custo de 1,33 bilhões de dólares, e o tempo 
de 2,5 anos para a sua implantação (ver características da experiência de Xangai, na China, figura 8).

Figura 8: Transrapid de Xangai

Localização: Xangai – China
Status: Concluído
Tipo:  Maglev
Início Construção:  2001
Finalização: 2004

Abertura: 2004
Nº de linhas: 1
Nº de estações: 2
Operado por: Shangai Maglev Transportation Development Co., Ltd.
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É um sistema de transporte que já comprovou a sua eficiência, tanto nas suas versões antigas como na geração moderna, 
sendo encontrado em inúmeros países do mundo, notadamente na Europa.

Tem várias qualidades como a sua operação e conforto típicos de transportes sobre trilhos, capacidade intermediária 
entre o BRT e o Metrô, podendo atingir 20.000/pass/h/sentido, para linhas operadas em grandes trajetos, como metrô.

No entanto, para o caso dos projetos brasileiros, seu custo (maior que 15 milhões de dólares/km), dificuldade e tempo 
de implantação, tornaram o BRT uma solução bem mais atraente, principalmente quando se considera flexibilidade de 
operação e adaptação a novos contextos (ver figura 9 abaixo, com  exemplo de VLT em Paris).

Figura 9: VLT em Paris

Metrô•  – Metropolitano
Solução de eficiência comprovada para o transporte de massa, mas que tem custo (superior a 100 milhões de dólares/

km), tempo e dificuldade de implantação, além de flexibilidade, fora do contexto dos atuais projetos de corredores 
considerados para a Cidade do Rio de Janeiro e as outras cidades brasileiras. Todavia, cabe considerar que as obras de 
extensão gradativa das linhas de metrô devem continuar, já que “o sistema de transporte mais caro é aquele que sofre 
descontinuidade na sua implantação” e a cidade pode abrigar os mais diversos modais, em função da demanda e condições 
de implantação, com funcionamento de forma integrada, desde o transporte de grande capacidade (metrôs e trens) até as 
ciclovias, cada um com o seu “papel” no sistema (ver figuras 10 e 11 – Metrô do Rio).

 

Figura 10 Figura 11
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Cabe mencionar, como exemplo 
de criatividade, a ser cogitado nos 
estudos para os corredores das cidades 
brasileiras, o BUS-VAO de Madri, que 
tem pistas paralelas para o transporte 
coletivo (BRT) e para o transporte 
individual, com “subvenção cruzada” 

Quadro 3: Capacidades por Modalidades

PRINCIPAIS CONCLUSõES

Os  BRTs atendem,  como 
solução intermediária, em 
termos de capacidade, custo 
e tempo de implantação, 

às necessidades de transporte dos 
Corredores TransCarioca, TransOeste e 
TransOlímpico e dos demais corredores 
em estudo para a cidade. Todavia, é 
fundamental que a demanda reprimida 
e de curto prazo sejam atendidas e que 
a de médio prazo, após a realização dos 
eventos, justifique a implantação do 
sistema. 

e operação otimizada, em função de 
circunstâncias e eventos especiais.

É fácil constatar que, cada instituição 
que representa e propõe um determinado 
sistema de transporte, tende a valorizar 
e, até mesmo, cometer exageros, nas 
qualidades da sua proposta. No entanto, 

é sempre útil o fornecimento de dados 
de referência.

Apresenta-se abaixo, a título de 
exemplo, o quadro 3, com comparativo 
de capacidades,  segundo estudo 
desenvolvido para a Confederação 
Nacional de Transportes – Brasil:

         

A solução do BRT permite parcerias 
imediatas com os concessionários 
l o c a i s  b e m  c o m o  a t ra i  o u t r o s 
investidores, inclusive estrangeiros, não 
necessariamente de elevada capacidade 
de investimento, principalmente dentro 
do contexto da agenda de eventos 
previstos para a cidade do Rio de Janeiro 
e outras cidades brasileiras.

Nosso país  dispõe de grande 
tradição no modelo de gestão pública 
com operação privada e “Know how” 
no modal rodoviário, tendo em vista 

o longo período que já explora esta 
tecnologia,  e possui indústrias e 
representações de chassis e carrocerias 
para ônibus, que serão beneficiadas 
com a implantação de corredores.

Uma cidade pode abrigar os mais 
diversos modais de transporte, em 
função da demanda, e um corredor 
pode, inclusive, compartilhar ônibus 
e carros particulares, como o BUS-
VAO de Madri, com benefícios para 
ambos, através de uma boa gestão da 
operação.

RECOMENDAÇõES

A adoção dos BRTs deve garantir, 
quando for o caso, a reserva do 
espaço nas vias urbanas, para a 
futura implantação de sistemas 

de transporte de maior capacidade, 
principalmente os sobre trilhos, 
como metrôs e trens, especialmente 
quando se considera que “o sistema de 
transporte mais caro é aquele que sofre 

descontinuidade na sua implantação”.
Os BRTs a serem implantados não 

podem ser considerados sistemas 
de transporte de massa, capazes de 
substituir tecnologias como os metrôs 
e trens, em função de sua capacidade 
intermediária, e sim uma solução 
temporária, para não penalizar o usuário 
de hoje enquanto não implanta o sistema 

de grande capacidade do futuro.
Os estudos para a implantação dos 

BRTs devem prever corredores capazes 
de atender às demandas crescentes da 
região, através da incorporação de vias 
paralelas e ligações complementares, 
integradas à linha troncal, para funcionar 
como os casos de Curitiba e Bogotá 
(Transmilênio),  cujo número de 

Fonte: Lerner (2009)
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passageiros transportados é bastante 
elevado, mas não devem ser comparados 
a simples corredores troncais.

Por outro lado, cabe registrar a 
existência de modais de características 
peculiares, como o chamado BST – 
Bondinho de Santa Teresa, apresentado 
no nosso estudo para a SMTr, que deve 
ser considerado para regiões específicas 
da cidade. O BST oferece a possibilidade 
do transporte de carga urbana, como já 

se fez no passado, e apresenta excelentes 
condições de inserção urbana, pela 
transparência dos materiais usados 
na sua fabricação, que não agridem 
visualmente o ambiente.

Finalmente, convém conhecer 
experiências nacionais e internacionais 
em combustíveis e sistemas híbridos de 
tração, como é o caso da utilização de 
energia elétrica como solução alternativa, 
principalmente a de tecnologia alemã, já 

utilizada em corredor em Luxemburgo. 
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O Estado do Rio de Janeiro 
saiu de uma estagnação 
econômica e política que 
lhe atravessou por, pelo 
m e n o s ,  t rê s  d é c a d a s , 

período no qual os investimentos 
públicos e privados foram sendo 
sistematicamente esvaziados. Desde 

Transporte na 
Capital Olímpica
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“Sob a ótica da técnica, podemos encontrar variadas 
vantagens no sistema proposto – principalmente se 
reduzirmos os debates meramente às alternativas 
de melhoria do sistema rodoviarista. Comparando 
com o transporte sob trilhos ou com o hidroviário, as 
vantagens parecem se reduzir à esfera econômica”, 
considera o ambientalista Rogério Rocco em seu artigo 
para a Revista TCMRJ.

Pavimentando mais do mesmo 
ou plantando sustentabilidade?

o início do Governo Sérgio Cabral, em 
2007, que se alinhou com o Presidente 
Lula, o Estado do Rio de Janeiro vem 
passando por uma transformação que 
ajudou a desengavetar diversos projetos 
de desenvolvimento. Vários deles se 
encontravam parados, sem perspectiva 
de financiamento e implementação. Na 

atualidade ganharam viabilidade e apoio, 
tendo já vários deles saído do papel, 
abrindo frentes de obras em diversas 
localidades do Estado.

Nesse contexto de prosperidade, o 
Estado ainda pôde contar com alguns 
incentivos externos que movimentarão 
muito a Capital, em especial a Copa 

INTRODUÇãO

Este artigo foi escrito com a colaboração da advogada Andréia de Mello Martins, assessora da Diretoria de Áreas 
Protegidas e Biodiversidade do Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ e mestranda em Sociologia e Direito pela 
Universidade Federal Fluminense – UFF.
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2016. Mas não podemos deixar de citar 
os Jogos Mundiais Militares e o Rock in 
Rio, neste ano de 2011, e a Rio + 20 – a 
Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente, em 2012. Sem dúvida 
alguma, esses eventos internacionais 
podem trazer contribuições inestimáveis 
para a Cidade do Rio de Janeiro.

Um dos pilares de qualquer matriz 
de desenvolvimento, a questão dos 
transportes e da mobilidade urbana 
entra em cena no Rio de Janeiro com 
a perspectiva de estabelecer planos e 
sistemas estruturantes para uma política 
que produzirá reflexos nas próximas 

décadas. É o caso dos projetos de vias 
expressas que estão em processo de 
licenciamento no Município do Rio de 
Janeiro: a TransOeste, a TransCarioca e 
a TransOlímpica.

Como projetos que pretendem 
produzir mudanças profundas nos 
sistemas de circulação na Cidade e, 
portanto, na dinâmica urbana, essas 
intervenções causam um conjunto de 
impactos positivos e negativos que 
– no final das contas – serão vividos 
pela sociedade. Por isso, aumenta a 
necessidade de aprofundamento sobre o 
modelo de cidade que se quer para o Rio 
de Janeiro, que reflita da melhor forma os 

desejos e os sonhos de seus habitantes, 
sua felicidade de viver num lugar que 
seja aprazível, confortável e provedor 
das necessidades humanas.

Este artigo se propõe a uma reflexão 
sobre os projetos de melhorias nos 
sistemas de transporte e circulação na 
Cidade do Rio de Janeiro, construindo 
um cenário que tem como elementos 
a análise sobre as alternativas para 
o transporte público, a confirmação 
da má qualidade dos serviços na 
atualidade, os impactos ambientais e de 
vizinhança, o planejamento municipal 
e a participação da sociedade nos 
processos decisórios.

A ILUSãO DOS LEGADOS

A perspectiva de realização de 
grandes eventos na Cidade 
do Rio de Janeiro reacende 
a s  d i s c u s s õ e s  s o b re  a s 

necessidades que temos de adaptar 
a cidade para receber com a devida 
hospitalidade os visitantes que por aqui 
passarão. É a ampliação e a melhoria da 
rede hoteleira, das redes de serviços, 
a revitalização dos pontos turísticos, 
a melhoria da mobilidade urbana e, 
evidentemente, a construção e reforma 
das suas instalações esportivas.

Essas intervenções ganham projeção 
e viabilidade a partir do agendamento 
desses grandes eventos. Mas não devem 
estar voltadas exclusivamente para 
atender às necessidades dos visitantes, 
senão pecariam pela futilidade e 
superficialidade. A intenção, pelo menos 
nos discursos oficiais, é de que as obras 
sejam a oportunidade de se deixar 
um legado para a cidade, na forma de 
melhorias que aumentem a qualidade de 
vida do carioca em sua cidade.

Legado significa aquilo que alguém 
deixa para outrem ou, ainda, de forma 
metafórica, uma herança que os mais 
velhos deixam para os mais novos ou que 
uma geração deixa para seus sucessores. 
Portanto, legado não é necessariamente 
uma coisa positiva. Pode ser também 
uma herança maldita!

Ao falar de legado para o Rio de 
Janeiro, não dá para não comentar 
sobre os Jogos Panamericanos de 2007 

– que em seus preparativos traziam os 
mesmos discursos que os atuais, mas 
que depois de poucos anos estão longe 
do imaginário carioca sobre sua Cidade. 
Isto é, o chamado Legado do PAN é uma 
entidade desconhecida do cidadão 
carioca, que não consegue lhe atribuir 
sequer valor imaginário. Por um lado, 
porque a população passou ao largo 
do hipotético planejamento municipal 
voltado para o evento. Por outro, 
porque efetivamente também não teve 
participação na construção do legado, 
o que o distanciou da subjetividade 
coletiva de formação dessa herança 
social.

O Prefeito Eduardo Paes adotou 
caminho distinto de seu antecessor. 
Editou o Decreto nº 32886, de 8 
de outubro de 2010, que define o 
“Legadômetro” e determina as diretrizes 
a serem observadas na avaliação das 
intervenções urbanas e dos equipamentos 
esportivos e de apoio relacionados à 
Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

No decreto, “Legadômetro” é definido 
como a ferramenta de avaliação dos 
impactos das intervenções propostas 
para os grandes eventos e inclui quatro 
indicadores: 
1- Econômico: geração de empregos, 

formalização da economia e impacto 
na imagem da Cidade do Rio de 
Janeiro; 

2- Urbanístico: alinhamento com as 

diretrizes do Plano Diretor da Cidade 
do Rio de Janeiro e requalificação dos 
espaços da vizinhança; 

3- Social: prioridade para o transporte de 
massa, expansão da oferta de habitação 
de interesse social e aplicação dos 
conceitos de acessibilidade universal; 
e, 

4- Ambiental: melhorias na qualidade 
da água, do ar e do solo, e valorização 
do patrimônio ambiental natural e 
cultural.

Segundo o texto da norma municipal, 
todos os projetos relacionados à Copa do 
Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 serão analisados 
por uma Comissão de Avaliação dos 
Projetos de Legado Urbano, composta 
por representantes das Secretarias 
Municipais de Urbanismo, de Meio 
Ambiente, de Transportes e de Obras, 
que tem competência para emitir 
parecer preliminar a respeito, sem 
prejuízo das análises técnicas a serem 
feitas pelos órgãos de licenciamento da 
Prefeitura.

Iniciativa importante, que já traz 
diferencial significativo quanto ao 
comportamento adotado pela Prefeitura 
à época da preparação dos Jogos 
Panamericanos. Porém, a composição 
exclusivamente governamental não 
permite o acompanhamento e o controle 
externos – o que deixará a referida 
comissão sujeita às naturais pressões 
políticas sobre seus posicionamentos. 
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Questões como trânsito caótico, 
longos engarrafamentos, 
a c i d e n te s ,  t ra n s p o r te s 
p ú b l i c o s  l o t a d o s  e  d e 

qualidade duvidosa, dentre outras, fazem 
da mobilidade urbana um dos principais 
temas associados aos investimentos que 
pretendem adequar a infraestrutura da 
Cidade para os grandes eventos que aqui 
serão realizados.

Mas essa não é uma realidade 
exclusiva do Rio de Janeiro. Em todo o 
mundo, a questão da mobilidade urbana 
é um dos grandes desafios. Aqui do lado, 
na capital paulista, temos o exemplo 
do sistema de rodízio de carros, no 
qual cada conjunto de carros com final 
de placa com o mesmo número fica 
proibido de circular um dia da semana – 
induzindo seus proprietários a buscarem 
alternativas para sua locomoção.

Como estamos numa metrópole, 
não temos como prescindir de políticas 
públicas estaduais e federais para 
o trânsito e os transportes. E assim 
tem sido no Rio de Janeiro. Além dos 
programas e ações desenvolvidas pela 
municipalidade, ainda temos as ações 
promovidas pelo Governo do Estado, 
sendo que a implementação do Arco 
Metropolitano é uma das mais visíveis. 

O projeto pretende instituir uma via 
expressa que retire o transito de cargas 
das áreas e vias centrais das cidades, 
desde Itaguaí até São Gonçalo.

No âmbito da Cidade do Rio de 
Janeiro, uma das alternativas para a 
melhoria da mobilidade e da circulação 
são os BRTs. Esta é uma sigla em inglês 
que significa Bus Rapid Transit, ou seja, 
corredores expressos para ônibus. A sua 
concepção baseia-se em vias expressas 
destinadas para a circulação exclusiva 
de ônibus articulados, com capacidade 
para 160 passageiros. Eles parecem com 
os corredores de ônibus de Curitiba, e 
possuem ares de metrô de superfície.

Essa é a principal proposta para a 
Cidade do Rio de Janeiro, que prevê a 
implantação de três desses sistemas, que 
ligarão a Barra da Tijuca a três pontos 
diferentes, denominados de TransOeste, 
TransCarioca e TransOlímpica. Estes 
s istemas possuem as  seguintes 
características:

TransOeste:•  fará a ligação Barra/
Santa Cruz/Campo Grande.
TransCarioca:•  Barra da Tijuca/
Aeroporto Internacional Tom Jobim/
Ilha do Governador – Também 
conhecida como T5, essa via terá 
39 km de extensão que ligarão a 

Barra da Tijuca ao Aeroporto Tom 
Jobim. Além da ampliação da via, a 
obra inclui dois mergulhões, quatro 
viadutos, uma passagem inferior e 
a urbanização da área adjacente.  A 
TransCarioca visa atender a cerca 
de 350 mil passageiros por dia. A 
via passará pelos bairros da Barra 
da Tijuca, Jacarepaguá, Curicica, 
Taquara,  Tanque,  Praça Seca, 
Campinho, Madureira, Vaz Lobo, 
Vicente de Carvalho, Vila da Penha 
e Penha. A proposta é que ao longo 
da via sejam instaladas 36 estações 
e dois terminais para embarque e 
desembarque de passageiros. Seu 
custo está estimado em pouco mais 
de R$ 700 milhões e a previsão é de 
que a obra dure três anos.
TransOlímpica:•  Recreio  dos 
Bandeirantes/Deodoro. O projeto 
prevê a construção de uma via que 
ligará a Barra da Tijuca a Deodoro, 
dois bairros da Zona Oeste que 
deverão abrigar grande número de 
complexos esportivos. A proposta é 
que essa via atravesse seis bairros e 
tenha 26 km de extensão, com três 
faixas para veículos em cada sentido 
e uma faixa central exclusiva para o 
sistema de BRT em cada sentido. 

MOBILIDADE URBANA, CIRCULAÇãO E TRANSPORTES

Abertura do Túnel da Grota Funda - TransOeste
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É inquestionável a necessidade 
de aumento das condições de 
trafegabilidade pela Cidade do 
Rio de Janeiro. Não é preciso 

ser um estudioso do assunto para 
chegar a essa conclusão, basta tentar 
circular por suas ruas e avenidas. E como 
somos um dos principais produtores 
e consumidores de automóveis no 
mundo, essa necessidade tende a se 
expandir. E não há como desvincular 
o aumento dessas demandas por mais 
espaço, das políticas de estímulo à 
produção e aquisição de automóveis, 
como a promovida pelo Governo Federal 
recentemente com a redução do IPI dos 
carros novos.

A Cidade do Rio tem uma população 
atual de mais de 6 milhões de habitantes 
e sofre influência de uma outra 
expressiva população que trabalha, 
produz e vive grande parte de sua vida 
na Capital, mas possui moradia em 
cidades periféricas. Essas pessoas estão 
circulando diariamente com dificuldades 
entre suas casas e o trabalho, a escola e 
o lazer. Com a perspectiva de realização 
dos grandes eventos programados 
para a Cidade, essa questão tem que 
ser equacionada. E como a proposta 
não é de solução pontual apenas para 
o período dos eventos, ela visa atender 
às necessidades da população atual – 
com as necessárias projeções futuras 
de demanda. Portanto, como serão 
intervenções de alto custo financeiro 
e que impactarão a Cidade por várias 
gerações, esses projetos devem estar 
sintonizados com os princípios, 
as diretrizes e os instrumentos de 
planejamento existentes. 

U m  d o s  m a i o re s  p ro b l e m a s 
enfrentados na elaboração e implantação 
de políticas públicas para transportes 
no Rio de Janeiro é que essas políticas 
são estabelecidas sob o comando dos 
próprios concessionários – que estão 
preocupados com a manutenção de 
suas vantagens nas margens de lucro 
que a atividade proporciona. Com 
isso, temos políticas que apostam no 
sistema rodoviarista, em detrimento 
de investimentos em transportes sob 
trilhos ou hidroviários.

O professor do programa de 
E n g e n h a r i a  d e  Tra n s p o r t e s  d a 
Coppe/UFRJ, Fernando McDowell, 
em matéria publicada na Revista do 
CREA/RJ, manifestou opinião de que a 
infraestrutura de transportes da Cidade 
do Rio ainda está longe de ser a ideal:

“Eu acredito que a solução para 
a mobilidade está na melhoria 
do transporte coletivo. Isso pode 
começar com os três corredores, 
mas tem que haver melhoria nos 
trens e metrô, para que atuem de 
forma integrada. Os ônibus também 
precisam ser mais eficientes. É preciso 
criar uma nova filosofia que privilegie 
o transporte público em detrimento 
do carro privado. Não como uma 
obrigação, mas pelo reconhecimento 
da qualidade dos transportes 
coletivos. A mobilidade só virá com a 
garantia de segurança na viagem a 
pé, com calçadas bem pavimentadas e 
sinalização horizontal eficiente, além 
de uma rede cicloviária conectando 
todos os sistemas de transporte. Com 
isso, teremos melhorias.”2 

Quanto ao Metrô, temos tido tímidos 

investimentos desde que foi inaugurado, 
em 1979. Se tivesse sido diferente, 
certamente sentiríamos os resultados 
na atualidade. Mas o que era para ser 
uma alternativa de qualidade, já está 
ficando abaixo das expectativas, dada 
a limitada capacidade de operar frente 
às demandas existentes. Apesar da 
existência dos projetos de expansão 
das linhas do Metrô, inclusive a que 
atravessaria a Baía de Guanabara rumo 
a Niterói, a construção de novas estações 
tem acontecido a passos extremamente 
lentos.

O que dizer,  então, dos trens 
urbanos? Em meados da década de 
1980 transportavam mais de 1 milhão 
de passageiros por dia. Às vésperas 
de sua privatização, em 1998, operava 
com capacidade de transportar 145 
mil passageiros por dia, quase dez 
vezes menos. Hoje, segundo matéria 
da Revista VEJA3, os trens do Rio 
circulam transportando cerca de 450 
mil passageiros por dia, que se deslocam 
entre o Rio e outras 10 cidades da Região 
Metropolitana.

O transporte hidroviário também 
poderia ser uma importante alternativa 
para a população da cidade do Rio de 
Janeiro e de outras cidades da Região 
Metropolitana, como Duque de Caxias, 
Magé e São Gonçalo. Mas o exemplo das 
linhas já operadas para o transporte entre 
Rio e Niterói não tem sido promissor 
em qualidade e benefícios, eis que a 
concessão parece toda desenhada para 
atender prioritariamente aos interesses 
do concessionário, deixando a população 
a ver navios... ou melhor, em barcas à 
deriva.

FORTALECENDO O RODOVIARISMO 

2 Revista do CREA/RJ, Edição nº 82, maio/junho de 2010.
3 Site Veja.com: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/transito/contexto2.html, acessado em 15/05/11

OS PROJETOS PARA A CIDADE

A Cidade do Rio de Janeiro tem 
vocação ecológica. Foi a Capital 
Mundial da Ecologia em 1992, 
quando sediou a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento – chamada de RIO 

92. Em 2012 ostentará novamente este 
título, quando os chefes de Estado se 
reunirão para outra Conferência Mundial 
sobre o Meio Ambiente, que vem sendo 
apelidada de RIO+20, por acontecer 
exatos vinte anos depois da primeira!

Essa vocação ecológica alimenta 
a indústria do turismo, que é uma 
atividade econômica muito importante 
para o Brasil. Além do mais, o Rio 
de Janeiro mantém a tradição de 
reverberar notícias por todo o país e 



69 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

pelo mundo afora. Portanto, a partir 
dessas características, temos no Rio 
de Janeiro uma Cidade-vitrine, que 
poderia – a partir das boas práticas -, 
difundir experiências de construção da 
sustentabilidade local.

Nas políticas para os transportes, a 
cidade deveria apostar nas alternativas 
com maior eficiência na redução do tempo 
entre os seus percursos, com menores 
emissões de gases resultantes da queima 
de combustíveis fósseis, com menos 
impactos sociais, associadas também a 
preços menores das passagens. Esses 
compromissos fariam o diferencial entre 
sistemas e políticas tradicionalmente 
utilizadas em grande parte das cidades 
do mundo e um sistema adotado de 
acordo com as características e vocações 
ecológicas do Rio.

Projetos não faltam, mas tem faltado 
vontade política nesse sentido. 

De acordo com matérias na imprensa 
e entrevistas de representantes do 
Estado, a prioridade do governo nos 
transportes está sendo dada para o 
metrô e para o sistema de trens urbanos, 
que atende a boa parte da Região 
Metropolitana. Alegam que este será 
o maior investimento programado 
no sistema de trens do Rio de Janeiro 
dos últimos 30 anos. Até dezembro de 
2015, prometem investir no setor R$ 2,5 
bilhões e colocar em operação mais de 
230 trens - 120 novos e 70 reformados. 
De acordo com seus argumentos, 

esses investimentos vão restabelecer 
a capacidade de atendimento de uma 
demanda estimada em 1 milhão de 
passageiros por dia, praticamente 
dobrando a demanda atual.

Na infraestrutura rodoviária, 
é destacado o Arco Metropolitano, 
que vai desviar o tráfego da Região 
Metropolitana; a conexão da Via Light 
com a Avenida Brasil, para desobstruir 
boa parte da Rodovia Presidente Dutra, 
oferecendo uma alternativa para os 
usuários de transporte rodoviário. 
Estudos estão avançados também 
em relação à Avenida Canal, para a 
construção de uma via paralela à Avenida 
Brasil, entre Nova Iguaçu e Caxias.

No âmbito do Município do Rio, os 
projetos viários incluem a modernização 
e ampliação da Auto-Estrada Lagoa-
Barra, envolvendo intervenções ao 
longo de 12,4 km, entre a Av. Borges 
de Medeiros e a Av. das Américas, com 
duplicação de pistas, viadutos e túneis. 
Há projeto para melhorar a ligação 
Linha Vermelha - Ilha do Governador; 
para a Via Light 1 - segmento entre a 
Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira 
(antiga Estrada Rio do Pau), em Costa 
Barros e a Av. Brasil, em Honório Gurgel. 
Incorpora a construção de dois túneis, 
sendo um totalmente em solo, além 
de seis viadutos; para a Via Light 2 - 
segmento entre a Av. Brasil, em Honório 
Gurgel e Madureira, projetado com 
características de via arterial/local.

Os projetos hidroviários para o 
Município incluem a ligação hidroviária 
Barra–Centro, a ligação Ilha–Botafogo - 
ligação marítima entre os bairros da Ilha 
do Governador e Botafogo, com paradas 
previstas na Ilha do Fundão e no Centro 
da Cidade, que representa a ligação 
marítima entre os Aeroportos Tom Jobim 
e Santos Dumont. 

Os projetos de transportes sobre 
trilhos são muito interessantes. Há o 
que estabelece os bondes no Centro - o 
projeto, em negociação com o BNDES, 
prevê a implantação em regime de 
concessão, de um sistema de bondes 
circular na área central da Cidade. Este 
sistema se integrará com as linhas 
de ônibus que acessam o Centro, a 
SUPERVIA e o METRÔ.

Há, ainda, o Transpan - Sistema 
de Transporte sobre Trilhos, ligando 
a Barra da Tijuca (Terminal Alvorada) 
ao Aeroporto Internacional Tom Jobim 
(Ilha do Governador) e ao Aeroporto 
Santos Dumont (Centro da Cidade). 
Existe também um estudo da viabilidade 
de implantação de um sistema de 
transporte de média capacidade na 
Barra da Tijuca, chamado de Bondes da 
Barra. A ideia é de instalá-lo no eixo da 
Av. das Américas. E, no futuro, poderia 
ser estendido pelas Avenidas Salvador 
Allende e Embaixador Abelardo Bueno 
até a estação Autódromo do Corredor 
T5.4

OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

O rodoviarismo produziu e vem 
produzindo muitos impactos 
socioambientais por todo 
o país. Ele retroalimenta a 

indústria automobilística, que lança 
constantemente novas levas de carros 
no Brasil, que – por sua vez – passam a 
impor demandas para a ampliação de 
vias e rodovias, túneis e viadutos, de 
postos de gasolina e serviços gerais, de 
estacionamentos e outras estruturas 
necessárias ao acolhimento do veículos 
particulares.

Em ambientes inóspitos, como 

ainda o são grandes áreas da Amazônia, 
o rodoviarismo é um indutor do 
desmatamento, da grilagem e de outras 
práticas ilícitas. Aparentemente ele 
também seria um elemento positivo 
para o escoamento da produção regional. 
Porém, as condições ambientais da 
região são impróprias para esse tipo de 
transporte por, dentre outros motivos, 
sofrer alterações com os períodos de 
cheias dos rios, que deixam estradas 
em baixo d’água por longos períodos. 
Mesmo assim, a opção rodoviarista 
para a Amazônia mantém-se na agenda 

prioritária das políticas públicas, 
em detrimento das alternativas de 
transporte hidroviário e ferroviário. 

No âmbito das áreas urbanas do 
Brasil, o rodoviarismo é praticamente 
inerente. Isto é, as cidades são pensadas 
sob a lógica prioritária da circulação de 
veículos particulares e de transporte 
público sobre rodas.  As malhas 
ferroviárias preexistentes, em boa parte, 
foram sucateadas em razão dessa opção 
prioritária pelo carro.

Consequentemente ,  confl i tos 
urbanos dos mais variados são gerados a 

4. Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=710804 
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circulação. E as crescentes demoras nos 
deslocamentos acabaram se tornando um 
tormento comum nas médias e grandes 
cidades, atuando sobre a subjetividade 
coletiva de forma extremamente 
negativa, produzindo epidemias de 
doenças de cunho neurológico.

Além disso, as emissões de gases 
variados, resultantes da queima de 
combustíveis fósseis pelos veículos 
automotores, também afetam a saúde 
da população, principalmente sobre 
os sistemas respiratórios – incidindo 
diretamente na diminuição da qualidade 
de vida das pessoas.

Portanto, é notório que há grandes 
i m p a c to s  s o c i a i s ,  a m b i e n t a i s  e 
urbanísticos na implementação de 
projetos viários, como os que estão em 
processo de elaboração e licenciamento 
no Município do Rio de Janeiro.

A legislação ambiental e urbanística 
prevê os instrumentos pelos quais 
esses impactos serão avaliados, seja o 
licenciamento ambiental, a avaliação de 
impacto ambiental – que se materializa 
na elaboração e discussão do Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA e do Relatório 
de Impacto sobre o Meio Ambiente – 
RIMA, ou o licenciamento urbanístico 
e a avaliação de impactos urbanísti- 
cos – na forma do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV.

P o r é m ,  a l g u n s  e xe m p l o s  j á 
demonstraram que o açodamento 
nesses processos é a regra e que 
muitos dos impactos não são sequer 
detectados ou demonstrados no curso 
dos licenciamentos. Foi o caso do 
licenciamento da Linha Vermelha que, 
apesar de ter aterrado diversos trechos 
do espelho d’água e de manguezais da 
Baía de Guanabara, teve dispensada 
a elaboração do EIA/RIMA em razão 
de uma brecha deixada pela legislação 
estadual sobre o assunto. Com isso, 
os impactos não foram devidamente 
avaliados e, consequentemente, não 
receberam o que lhes caberia na 
definição das medidas mitigadoras e 
compensatórias.

Já com a Linha Amarela, tivemos um 
exemplo de cooptação dos opositores 
pelo empreendedor. Na ocasião, uma 

organização ecológica com atuação 
na região da Baixada de Jacarepaguá 
patrocinava uma Ação Civil Pública 
contra o empreendimento em razão 
dos impactos que produziria sobre o 
meio ambiente e a qualidade de vida 
da população. Entretanto, desistiu da 
ação em determinado momento, em 
troca da execução de um projeto de 
educação ambiental de pouco mais 
de R$ 500 mil. Assim, a proteção do 
meio ambiente foi substituída por um 
hipotético e contraditório processo de 
“conscientização ecológica”.

Com obras em curso desde 2010, 
a pavimentação da estrada Capelinha-
Mauá, no sul do Estado, seguiu caminhos 
semelhantes. O EIA/RIMA da obra foi 
extremamente mal elaborado, com 
dados e informações equivocados, sem a 
avaliação dos impactos socioambientais 
– o que foi tempestivamente alertado 
pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio, que é gestor de Unidades de 
Conservação federais afetadas pelo 
empreendimento, especialmente a APA 
da Serra da Mantiqueira. Mesmo assim, 
os estudos foram aceitos e alguns dos 
riscos apontados já se materializaram 
em impactos  durante a  fase  de 

implementação das obras – ocasionando 
inclusive o desmoronamento e interdição 
da circulação pela estrada por algumas 
semanas,  durante o período das 
chuvas.

No caso do Arco Metropolitano, a 
situação é a mesma. A via fará a ligação 
entre Itaguaí e São Gonçalo, passando 
pela periferia da Cidade do Rio de Janeiro. 
Tem como objetivo retirar os veículos de 
carga de algumas áreas já saturadas 
do Rio. No curso do licenciamento 
ambiental, optou-se por um trajeto que 
atravessa a Floresta Nacional Mario 
Xavier, uma Unidade de Conservação 
federal localizada no Município de 
Seropédica, por razões eminentemente 
econômicas, em detrimento dos objetivos 
de conservação da unidade. E, no início 
de sua instalação, exatamente o trecho 
da rodovia que atravessa a unidade 
teve que ser paralisado por mais de 
seis meses em razão da existência de 
uma espécie de perereca que é endêmica – 
isto é, só existe naquela localidade. 
O detalhe é que essa situação já era 
apontada no EIA/RIMA, o que demonstra 
a fragilidade da avaliação de impactos 
nos licenciamentos ambientais.

Em resumo, os impactos socio-
ambientais são conhecidos e muito 
sem el ha n tes  qu a n do o  a ssu n to 
é a implementação de rodovias. E 
o  d e s c ré d i to  d o s  p ro c e s s o s  d e 
licenciamento agrava as consequências 
desses impactos, principalmente quando 
a população diretamente afetada só toma 
conhecimento dos riscos quando já se 
materializaram em efeitos. 

P o r  s e r  o  m e i o  a m b i e n t e 
ecologicamente equilibrado um direito 
de todos, e tendo em vista a busca da 
sustentabilidade da Cidade, a melhor 
forma de implementar obras que tenham 
essa magnitude é com fundamentação 
técnica convincente. Intervenções que 
possuam um potencial de impactos 
positivos e negativos por sucessivas 
gerações, como as novas vias expressas 
do Rio, devem ser pensadas sob a ótica 
de princípios e diretrizes para um 
desenvolvimento com sustentabili- 
dade, legitimadas pelo crivo da sociedade 
– através dos processos legalmente 
instituídos.

O descrédito 
dos processos de 
licenciamento 
agrava as 
consequências 
desses impactos, 
principalmente 
quando a população 
diretamente 
afetada só toma 
conhecimento dos 
riscos quando já se 
materializaram em 
efeitos. 
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AS DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

A Cidade é um ambiente que 
sofre constantes intervenções 
que têm ou deveriam ter o 
objetivo de adaptar o ambiente 

natural às necessidades e vontades 
humanas. É um modelo que vem sendo 
construído no Brasil há pouco mais de 
cem anos, mas que ganhou força a partir 
da década de 1930.

A urbanização no Brasil foi um 
processo forjado com a decisão de alternar 
o modelo de desenvolvimento brasileiro 
de uma economia eminentemente 
agrário-exportadora para um modelo 
urbano-industrial. Portanto, a Cidade vai 
se constituindo em paralelo ao processo 
de industrialização que, por sua vez, teve 
na indústria automobilística um de seus 
principais referenciais.

O crescimento urbano no Brasil tem 
seu auge na década de 1970, quando 
as cidades começam a experimentar as 
consequências de um desenvolvimento 
sem planejamento e com parâmetros 
relativamente equivocados. A partir 
de então, começam as pressões para a 
construção de políticas públicas para 
as cidades.

Na atualidade, temos os mecanismos 
legais reivindicados desde décadas atrás 
para o planejamento do desenvolvimento 
local. Além de normas gerais federais, 
como do Parcelamento do Solo (Lei nº 
6.766/79) e o Estatuto da Cidade (Lei 
nº 10.257/01), temos as leis orgânicas 
e os planos diretores municipais – 
responsáveis pelo conjunto de princípios, 

diretrizes e fundamentos que regem o 
desenvolvimento daquela localidade.

É,  portanto,  com base nesses 
instrumentos legais ,  instituídos 
com o objetivo de ordenar o pleno 
desenvolvimento da Cidade em bases 
sólidas de planejamento, com garantias 
de participação efetiva da sociedade, que 
devemos construir e avaliar as políticas 
públicas, eis que ditas normas são 
comandos que vinculam o administrador 
municipal.

A Cidade sustentável é aquela que 
atende plenamente às necessidades 
das atuais gerações, sem comprometer 
as mesmas condições para as futuras 
gerações. 

O Plano Diretor Municipal do Rio 
de Janeiro foi recentemente aprovado, 
revogando a versão em vigor desde 
1992. Por meio da Lei Complementar 
nº 111, de 01/02/2011, o novo Plano 
determina que “a política urbana do 
Município tem por objetivo promover 
o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da Cidade e da propriedade 
urbana” mediante diretrizes, tais quais 
os incentivos ao transporte público de 
alta capacidade, menos poluente e de 
menor consumo de energia.

O novo Plano Diretor também 
prevê a elaboração de um Plano 
Municipal Integrado de Transportes e a 
regulamentação do sistema de transporte 
público de passageiros. E a intenção 
é exatamente de se ter uma reflexão 
sobre o futuro da cidade e os projetos 

para demandas de transporte para uma 
população que vem crescendo. 

Quando dispõe sobre a Política de 
Transportes, o novo Plano estabelece, 
como um de seus objetivos, “vincular 
e compatibilizar o planejamento e a 
implantação de infraestrutura física de 
circulação e de transporte público às 
políticas e diretrizes de planejamento 
contidas no Plano Diretor”. Dentre 
as diretrizes da Política estão as de 
aproveitamento do potencial hidroviário 
e diminuição do efeito da emissão de 
gases poluentes. 

Os efeitos positivos e negativos 
de intervenções no sistema viário 
p ro m ov i d a s  p e l o s  p ro j e to s  e m 
questão serão sentidos por muito 
tempo na Cidade, haja vista que são 
intervenções estruturantes. Deveriam, 
portanto, constar dos planos previstos 
no  ordenamento  que  planeja  o 
desenvolvimento da Cidade de forma 
integrada e sustentável. Assim como 
teriam que contar com a legitimação 
dos processos de participação da 
sociedade – que, entretanto, dependem 
de iniciativa do Poder Executivo para 
serem regulamentados. 

Se a Prefeitura já adotou os projetos 
viários como prioritários e vem 
avançando com o seu licenciamento, é 
porque já sepultou o plano de transportes 
nos moldes estabelecidos pela norma 
municipal de planejamento e subjugou 
a participação social. 

OS IMPACTOS DE VIZINhANÇA 

A Lei Orgânica da Cidade do Rio 
de Janeiro, apro va da em 05 
de abril de 1990, faz dis tin tas 
refe rên cias às ques tões rela-

cio na das à vizi nhan ça, seja quan do trata 
dos direi tos de vizi nhan ça, assim como 
do rela tó rio de impac to de vizi nhan ça. 

Num pri mei ro momen to, em seu 
Capítulo V – Da Política Urbana, a Carta 
cario ca reco nhe ce o cha ma do direi to de 
vizi nhan ça, quan do seu art. 436 esta be-
le ce con di ções para o licen cia men to de 
obras no Muni cí pio. 

Os  demais inci sos do art. 436 dis-
põem sobre o aces so dos vizi nhos e a 
pos si bi li da de de inter ven ção nos pro ces-
sos de licen cia men to de obras. 

Tem a Lei Orgânica cario ca, por tan to, 
um texto bas tan te abran gen te no que se 
refe re aos impac tos urba nís ti cos ou de 
vizi nhan ça, que se refor çam ainda no 
Plano Diretor.

A Lei Complementar nº 16, de 04 
de junho de 1992, que dis punha sobre 
a Política Urbana e ins ti tuía o Plano 

Diretor Decenal da Cidade do Rio de 
Janeiro, fazia refe rên cias aos impac-
tos de vizi nhan ça em vários de seus 
dispositivos. O novo Plano Diretor, 
instituído pela LC nº 111/2011, assim 
dispõe sobre a avaliação de impactos 
urbanísticos:

“Art .  99 .  O  Relatório  de  Impacto 
de Vizinhança – RIV é o instrumento 
destinado à avaliação dos efeitos negativos 
e positivos decorrentes da implantação 
ou ampliação de um empreendimento 
ou de uma atividade econômica em um 
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determinado local e a identificação de 
medidas para a redução, mitigação ou 
extinção dos efeitos negativos, e terá prazo 
de validade regulamentada em legislação 
específica.
(...)
§ 2º Aplica-se o Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV) em empreendimentos 
que importem em substancial aumento 
na circulação de pessoas e tráfego de 
veículos, ou em utilização massiva 
da infraestrutura, ou ainda naqueles 
que causem incômodos ambientais 
à população, a exemplo de emissões 
líquidas, sólidas, sonoras ou condições 
que impliquem em baixa capacidade de 
circulação do ar, entre outras, de forma 
a avaliar a amplitude e importância 
dos impactos e adequar, se for o caso, o 
empreendimento à capacidade física e 
ambiental da região.”
Apesar de toda a abran gên cia 

sobre o tema na Lei Orgânica e no 
Plano Diretor da Cidade do Rio de 
Janeiro, não há ainda uma regu la men-
ta ção que pos si bi li te a apli ca ção do 
ins tru men to da ava lia ção de impac to 

urba nís ti co. Portanto, a cida de do Rio 
de Janeiro, não obs tan te ser uma das 
que prevê há mais tempo a figu ra do 
Relatório de Impacto de Vizinhança, 
até os dias  atuais ainda não rea li zou 
expe ri men tos neste sen ti do.5

Portanto, mesmo com a previsão legal 
para fazê-lo, não teremos a aplicação do 
importante instrumento da avaliação de 
impactos urbanísticos no licenciamento 
dos projetos da TransOlímpica, da 
TransOeste e da TransCarioca.

O Estudo de Impacto de Vizinhança 
ofe re ce meca nis mos de empo de ra men-
to da popu la ção afe ta da, no sen ti do de 
bus car seu posi cio na men to acer ca do 
licen cia men to de deter mi na do empreen-
di men to. Afinal, assim como o Estudo de 
Impacto Ambiental, o Estudo de Impacto 
de Vizinhança con sis te em estu do amplo, 
que mere ce inter pre ta ção, em vir tu de 
de elen car os con ve nien tes e incon-
ve nien tes do empreen di men to, bem 
como ofer tar as medi das mitigadoras e 
com pen sa tó rias dos impactos negativos 

de determinado empreendimento ou 
atividade. 

O incen ti vo ao pro ta go nis mo popu-
lar, por meio da rea li za ção de audiên-
cias públi cas, para que pos sam opi nar, 
agir e deci dir sobre as trans for ma ções 
de uso e ocu pa ção do solo urba no no 
local de mora dia, refor ça a ideia do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 
Ele funciona como impor tan te meca-
nis mo de con tro le  social para a ges tão 
demo crá ti ca das cida des sus ten tá veis, 
por meio de um geren cia men to urba-
no con tem po râ neo, capaz de  suprir 
os  vazios deri va dos da apli ca ção dos 
ins tru men tos da legis la ção urba na 
tra di cio nal.

Porém, para as obras voltadas à 
preparação da Cidade para a Copa 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016, as 
avaliações de impactos urbanísticos não 
serão aplicadas nos moldes desenhados 
pelo Estatuto da Cidade, pela Lei 
Orgânica Municipal e pelo Plano Diretor 
Municipal.

5. ROCCO, 2009.

Abertura da TransOeste
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Toda intervenção humana no 
ambiente promove alterações 
que impactam seu equilíbrio. 
Esses impactos, portanto, 

são inerentes à ação humana e devem 
ser planejados de forma que sejam 
majoritariamente positivos.

O ordenamento jurídico ambiental 
e urbanístico admite os impactos, pois, 
do contrário, a lei dos homens estaria 
se colocando em desacordo com as 
leis naturais. Então, o que as normas 
contemporâneas estabelecem é um 
conjunto de fundamentos, princípios 
e mandamentos que estabelecem 
limites para lançamentos de matéria 
ou energia no meio ambiente, para a 
intervenção em ambientes naturais, 
para o adensamento das cidades e, em 
geral, para o exercício do direito de 
propriedade.

A partir desses pressupostos, 
temos um campo de atuação nas 
políticas públicas que é moldado por 
subjetividades – quando o administrador 
público opera decisões alinhadas com 
suas obrigações legais, mas sustentadas 
pelos elementos da conveniência e 
oportunidade.

Porém, se há o compromisso com a 
sustentabilidade ecológica, econômica e 
social da Cidade, temos que estabelecer 
instrumentos concretos, transparentes 
e eficazes de compartilhar as decisões 
– para que a sociedade possa assumir 
conjuntamente os riscos pela adoção 
de um modelo de desenvolvimento 
p a ra  a  c i d a d e .  É  a  s o c i e d a d e , 
e não o poder público, quem pode 
assumir compromissos de isonomia 

transgeracional no acesso aos recursos 
disponíveis na natureza, construindo 
um compromisso ético com as futuras 
gerações.

Mas os vícios da velha política 
normalmente reduzem o alcance da visão de 
futuro do administrador público aos quatro 
anos de seu mandato, deixando as mazelas 
de sua gestão como passivo para os futuros 
administradores e, consequentemente, 
para a população. E como o planejamento 
é uma ferramenta que se implementa 
com o tempo, tendo seus resultados 

positivos constatados ao longo de anos, 
não tem alcançado as esferas mais altas da 
administração pública.

No que foi possível abordar a respeito 
das vias expressas planejadas para a 
Cidade do Rio de Janeiro – TransOeste, 
TransCarioca e TransOlímpica, podemos 
fazer considerações variadas. 

Sob a ótica da técnica, podemos 
encontrar variadas vantagens no 
sistema proposto – principalmente se 
reduzirmos os debates meramente às 
alternativas de melhoria do sistema 
ro d ov i a r i s t a .  C o m p a ra n d o  c o m 
o transporte sob trilhos ou com o 
hidroviário, as vantagens parecem se 
reduzir à esfera econômica.

De resto, o que se observa é que a 
manutenção dessa matriz de circulação, 
na forma como vem se dando, vai 
de encontro com as tendências mais 
contemporâneas de gestão das cidades, 
eis que sepulta o planejamento tanto 
da área dos transportes, como do 
crescimento da Cidade. É o que se 
constata ao observar as regras previstas 
em leis federais – como o Estatuto 
da Cidade, assim como nas normas 
municipais – em especial a Lei Orgânica 
e o Plano Diretor.

Resta ao cidadão assistir aos 
melhores lances de uma política de 
espetáculos e sofrer as consequências 
positivas e negativas dos projetos 
escolhidos. Ou, do contrário, atuar 
para a mudança das regras do jogo, 
p re s s i o n a n d o  p e l a  a d o ç ã o  d o s 
instrumentos adequados para a gestão 
sustentável e democrática da Cidade do 
Rio de Janeiro.
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A B a r ra  d a  T i j u c a ,  b a i r ro 
nobre da Cidade do Rio de 
Janeiro, está situada na região 
administrativa homônima 

– Subprefeitura da Barra da Tijuca -, 
juntamente com os bairros do Recreio 
dos Bandeirantes, Vargem Pequena, 
Vargem Grande, Camorim, Joá, Grumari 
e Itanhangá. Faz limite, ao norte, com 
o bairro de Jacarepaguá, a oeste com o 
Maciço da Pedra Branca, a leste com o 
Maciço da Tijuca, e, ao sul, com o Oceano 
Atlântico.

Com cerca de 5.000 ha de área, o 
bairro da Barra se estende desde o canal 
da Joatinga até as Avenidas Salvador 
Allende e Alfredo Baltazar da Silveira, e 
desde o oceano até as lagoas da Tijuca, 
do Camorim e de Jacarepaguá. É cortado 
por três importantes avenidas: das 
Américas, Ayrton Senna e Lúcio Costa, 
antiga Sernambetiba, e possui extenso 
litoral, que vai desde o Píer até a Reserva 
Ambiental, num total de 16 quilômetros, 
aproximadamente.

Além da ciclovia em todo correr da 
praia, a Barra conta, ainda, com três 
grandes parques ecológicos: o Parque 
Municipal Fazenda da Restinga, que 
possui área de 39 mil metros quadrados 
à beira da Lagoa da Tijuca; o Parque 
Ambiental Melo Barreto, com cerca de 42 
mil metros quadrados, situado na região 
conhecida como Península; e o Bosque 
da Barra, que ocupa uma área de 560 
mil metros quadrados, na interseção das 
avenidas das Américas e Ayrton Senna, 
onde se pode desfrutar de trilhas de 
terra, pequenos lagos, muitas árvores 
nativas, além de um teatro de arena e 
praça de esportes.

A Barra da Tijuca, que apresenta alto 
Índice de Desenvolvimento Humano, é 
o único bairro do Rio de Janeiro 100% 
projetado e com crescimento ordenado. 
Possui condomínios autônomos, ou 
seja, condomínios independentes, com 

Barra da TijucaRetrato 

dos 

Bairros 
Exemplo de sustentabilidade

escola, igreja, shoppings, e infraestrutura 
de lazer, considerados, em sua maioria, 
ecologicamente corretos. O bairro da 
Barra da Tijuca é o centro cultural, 
econômico e administrativo da região. 
É também apontado como referência 
gastronômica e de entretenimento da 
Cidade: são inúmeros restaurantes, 
teatros, cinemas, e, em término de 
construção, a Cidade da Música, um 

complexo que abrigará a maior sala de 
concertos da América Latina.

 
A ocupação da Barra 

Ao contrário dos bondes e trens que 
promoveram a urbanização nas regiões 
mais antigas da cidade, o processo de 
ocupação da Barra da Tijuca foi induzido 
pela construção de estradas de rodagem. 
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Muito antes que a região se adensasse, 
já tinham sido abertas as estradas dos 
Bandeirantes, do Joá, de Furnas, das 
Canoas, da Gávea, entre outras, que 
começaram a surgir ainda no século XIX, 
para atender a localidades distantes e de 
difícil acesso.

O povoamento da Barra começou 
em 1594, com a concessão de duas 
sesmarias pelo governador do Rio de 
Janeiro à época, Salvador Corrêa de 
Sá, a seus dois filhos, Martim de Sá e 
Gonçalo Corrêa de Sá. Em 1667, as terras 
de Gonçalo Corrêa de Sá foram doadas 
a monges beneditinos que fundaram 
várias fazendas para cultivo da cana 
de açúcar. A sesmaria de Martim de Sá 
ficou em poder de seus descendentes até 

1694, quando foi vendida à família Serpa 
Pinto. Em 1920, passou ao controle de 
uma companhia ferroviária inglesa.

Os loteamentos pioneiros do bairro, 
Jardim Oceânico e Tijucamar, foram 
implantados em 1938, sendo que, para 
facilitar o acesso à área, foi construída, 
por iniciativa privada, a primeira ponte 
sobre a Lagoa da Tijuca, em 1939. Porém, 
a Barra só começa a ser sistematicamente 
ocupada após a elaboração do Plano 
Piloto, de 1969, similar ao Plano de 
Brasília.

O Projeto, de autoria do urbanista 
Lúcio Costa, propunha a construção 
de duas vias principais, a Avenida 
das Américas e a Avenida Alvorada 
(atualmente Avenida Ayrton Senna), 

que fariam a ligação de todo o bairro; a 
limitação dos gabaritos para construção 
dos prédios; e a definição do uso do 
espaço: residencial, comercial, lazer, e 
preservação ambiental. Com esse plano, 
Lúcio Costa pretendeu harmonizar a 
urbanização e a natureza.

Outros  dois  grandes  marcos 
urbanísticos foram a construção da 
Auto-Estrada Lagoa-Barra, na década 
de 70, e a criação da Linha Amarela, 
na década de 90, que facilitaram 
a l igação das zonas sul  e  norte, 
respectivamente, da Cidade do Rio. 
No entanto, a acessibilidade ainda é 
uma das principais questões da região. 
Mas, sorria, o metrô está chegando à 
Barra da Tijuca!

Sorria, você está na Barra!
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C
om cerca de 164 km² 
de área territorial, Santa 
Cruz é um dos bairros 
mais populosos do Rio de 
Janeiro e, ao mesmo tempo, 

um dos menos densamente povoados; 
possui grande distrito industrial, mas 
em sua paisagem ainda imperam áreas 
rurais. Cortado pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil, é o mais distante 
bairro da região central do Município. 
Santa Cruz apresenta um dos Índices de 
Desenvolvimento Humano – IDHs mais 
baixos da cidade.

 
Povoamento

Santa Cruz começou a ser povoada 
em meados do século XV. As terras 
faziam parte da antiga sesmaria de 
Guaratiba, que foi desmembrada em 
janeiro de 1567. Em 1589, a região 
passou a pertencer aos jesuítas que, 
adquirindo terras vizinhas, expandiram 
a área da Baía de Sepetiba até Vassouras, 
abrangendo o atual Município de Itaguaí, 
num total de 10 léguas quadradas. 
Começava, então, a efetiva ocupação do 
território.

Este imenso latifúndio se tornou a 
fazenda mais desenvolvida da Capitania, 
com milhares de escravos, cabeças 
de gado e variados tipos de cultivo, 
manejados com técnicas avançadas 
para época. Ali, os religiosos instalaram 
uma grande cruz de madeira, pintada de 
preto, encaixada em uma base de pedra 
sustentada por um pilar de granito. Este 
cruzeiro deu nome à Santa Cruz, em 30 
de dezembro de 1567. Atualmente, em 
frente ao Batalhão Vilagran Cabrita, 
existe uma cruz, porém é uma réplica 
erigida pelo exército brasileiro.

A Companhia de Jesus realizava 
obras arrojadas de engenharia, entre 
elas, a famosa “Ponte dos Jesuítas”, 
construída em 1752. Parte de um 

Santa Cruz

complexo sistema de drenagem, 
irrigação e barragem das águas do rio 
Guandu, a Ponte é ornamentada por 
colunas de granito com capitéis em 
forma de pinhas portuguesas. Na parte 
central, vê-se o símbolo religioso IHS, a 
data da construção, e o dístico em latim 
clássico que, traduzido, significa: “Dobra 
o teu joelho diante de tão grande nome, 
dobra-o viajante. Porque também aqui, 
refluindo às águas, se dobra o rio”. Ainda 
hoje, esse monumento permanece com 
a estrutura original quase inalterada, 
sendo um patrimônio histórico, artístico 
e arquitetônico tombado pelo IPHAN.

Com a expulsão dos padres jesuítas 
em 1759, suas propriedades foram 
confiscadas pelo governo português. 
Assim, com a chegada da Família Real em 
1808, Santa Cruz passou a ser local de 
veraneio da realeza de Orleans e Bragança. 
Muitas obras de melhoramentos foram 
executadas. O antigo convento dos padres 
foi adaptado às funções de paço real e 
passou a ser chamado de Palácio Real 
de Santa Cruz. Ali cresceram e foram 
educados os príncipes regentes Dom 
Pedro e Dom Miguel.

Após o regresso de Dom João 
VI a Portugal, D. Pedro continuou, 
constantemente, presente em Santa Cruz. 
Passou a lua-de-mel com a Imperatriz 
Leopoldina, em 1818, transformando 
o Palácio Real em Palácio Imperial. 
Ali, o Príncipe-Regente comemorou a 
Independência do Brasil, e a Princesa 
Isabel assinou, em 1871, a Lei que dava 
alforria a todos os escravos do Governo 
Imperial.

Desenvolvimento de Santa Cruz

Santa Cruz, por sua posição político-
econômica e, sobretudo, estratégica 
(frente para o mar e fundos para os 
caminhos dos sertões de Minas), foi 
uma das primeiras localidades do país a 
se beneficiar com o sistema de entrega 
em domicílio de cartas pelo correio. Em 
novembro de 1842, foi inaugurada a 
primeira agência dos Correios do Brasil 
a adotar este serviço. Também foi o 
local escolhido pelo imperador para a 
instalação da primeira linha telefônica 
da América do Sul.

No final de 1881, D. Pedro II 

Ponte dos Jesuítas com detalhe da parte central

Retrato 

dos 

Bairros Local de veraneio da Família Real



77 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

inaugurou o Matadouro de Santa Cruz, 
tido como o mais moderno do mundo 
à época; era servido por um ramal da 
estrada de ferro, inaugurado em 1878, 
e abastecia de carne toda a cidade do 
Rio de Janeiro. Santa Cruz foi, também, 
o primeiro bairro do subúrbio a ter 
iluminação elétrica, devido ao gerador 
que atendia ao matadouro, 

Em 1886, o segundo andar do 
Palacete do Matadouro foi adaptado 
para instalar uma escola, que recebeu o 
nome de Santa Isabel, em homenagem 
à Princesa Isabel. A escola foi tombada 
pelo Patrimônio Histórico, em meados 
de 1970, e hoje funciona como Centro 
Cultural Dr. Antonio Nicolau Jorge.

Depois da Proclamação da República, 
Santa Cruz perdeu parte do seu prestígio. 
Mas, sanados alguns problemas, logo 
atraiu imigrantes estrangeiros, que 
muito contribuíram para a economia 
do bairro. Os árabes e os italianos 
foram os responsáveis pela expansão 
do comércio local, e os japoneses pelo 
desenvolvimento da agricultura.

Santa Cruz hoje

Santa Cruz apresenta uma economia 
bastante diversificada, com áreas 
rurais, uma zona industrial importante 
para a cidade, e um comércio que tem 
experimentado crescimento significativo 
nos últimos anos.No bairro estão 
instalados diversos estabelecimentos 

industriais, como: Casa da Moeda do 
Brasil, Cosigua (Grupo Gerdau), Valesul, 
White Martins e outros. Em 2010, foi 
inaugurada a Companhia Siderúrgica do 
Atlântico (CSA), maior usina siderúrgica 
da América do Sul, que ocupa uma área 
de nove milhões de metros quadrados, 
incluindo um porto privado, usina 
termoelétrica, siderúrgica de chapas 
planas para exportação.

Na área educacional, Santa Cruz 
possui um sistema público e privado 
que supre adequadamente a demanda 
por educação e cultura. As instituições 
de ensino do bairro são conhecidas por 
revelar talentos da música. As bandas 
marciais dos colégios Apollo XII e Dom 
Otom Mota estão entre as melhores e se 
apresentam em todo Brasil. Santa Cruz 
foi o berço da organização instrumental 
e coral do primeiro conservatório de 
música no país.

Os colégios da região também são 
famosos pelas conquistas nas mais 
diversas modalidades das competições 
esportivas intercolegiais. Uma das 
grandes aquisições do bairro nos últimos 
anos foi a Vila Olímpica Oscar Schmidt, um 
complexo desportivo que oferece aulas 

gratuitas, especialmente para crianças 
e jovens carentes. Foi a Vila Olímpica 
que recebeu a Tocha dos Jogos Pan-
americanos de 2007. Em julho de 2011, 
a Base Aérea de Santa Cruz vai sediar a 
competição de pentatlo aeronáutico dos 
Jogos Mundiais Militares.

A área de saúde conta com diversos 
hospitais e postos, com destaque ao 
Hospital Dom Pedro II e ao Posto de 
Saúde Municipal Lincoln de Freitas, 
além de vários hospitais privados. Mas, 
a falta de informação e a negligência 
de moradores fazem com que o bairro 
tenha um dos mais altos índices de 
proliferação do mosquito da dengue, na 
cidade. Os postos de saúde e hospitais 
têm sido insuficientes para a demanda. 
A implantação de Unidades de Pronto 
Atendimento 24 horas (UPAs), em 
diversas localidades, promete resolver 
esta carência.

Santa Cruz é o bairro do Rio de Janeiro 
que possui o maior índice de usuários 
de bicicleta. O veículo é utilizado por 
12% da população, enquanto a média, 
em toda a cidade, é de 2%. Um projeto 
de ciclovia está sendo implementado 
para ligar os bairros de Santa Cruz 
e Campo Grande, acompanhando a 
linha férrea e integrando às estações. 
O bairro será beneficiado, também, 
com o corredor expresso de ônibus 
articuladosTransOeste, que ligará Santa 
Cruz à Barra da Tijuca e promete reduzir, 
à metade, o tempo médio da viagem.

Sede da antiga Fazenda de Santa Cruz, o 
Palácio Real atualmente abriga o  quartel 
do Batalhão Escola de Engenharia Vilagran 
Cabrita. Em primeiro plano, a réplica da cruz 
que deu nome ao bairro.
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Casa de Apoio à Criança com 
Câncer Santa Teresa

Chocada com o que presenciou em 
hospitais públicos ao observar o caso de 
crianças pobres portadoras de câncer, e a 
imensa dificuldade das famílias em iniciar 
e dar continuidade ao tratamento, tanto 
por questões relacionadas ao elevado custo 
dos medicamentos quanto à permanência 
do acompanhante e do transporte 
contínuo para a realização do mesmo, 
Sandra Nóbrega fundou, em novembro 
de 2000, a Casa de Apoio à Criança com 
Câncer Santa Teresa, que atende às famílias 

Sandra Nóbrega

de crianças com neoplasia (câncer 
infantil) disponibilizando hospedagem, 
alimentação, transporte, até o local 
de tratamento e retorno à instituição, 
além de serviço de assistência social, 
orientação psicológica, odontológica, 
pedagógica, e atividades culturais e de 
cunho social. 

A instituição, que começou em Bangu 
com cinco crianças, ocupa hoje uma casa  
no Estácio e tem a capacidade de atender  
a 90 famílias. 
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  Onde a senhora nasceu? 
Como foi sua infância?

Nasci no Rio de Janeiro, mais 
precisamente em Santa Teresa. Sou filha 
de um ex-combatente da Marinha que 
está hoje com 90 anos. Minha mãe ficou 
com a parte de educar os filhos. Éramos 
seis. Minha infância sempre foi dotada 
de estar cumprindo com boas notas na 
escola, ajudar na casa e estar engajada 
na igreja com ações sociais.

  Como surgiu o desejo de ajudar aos 
carentes?  E de que maneira a senhora 
fazia isso? 

Bem, já na mocidade aprendi 
com minha mãe, que participava de 
campanhas na igreja católica. Acho que 
quando nós temos exemplos em casa, 
isso fica marcado. Eu sempre desejei 
trabalhar com pessoas, e me lembro 
que tive oportunidade de ter meu 
primeiro emprego na Rede Ferroviária, 
mas não quis. Aceitei trabalhar em 
uma agência de empregos, e era 
maravilhoso fazer parte da alegria das 
pessoas que estavam desempregadas 
ao serem recolocadas no mercado, e 
de trabalhar com pessoas diferentes. Já 
fazia Psicologia e sempre me importei 
com os problemas das pessoas. Meu 
lado profissional foi se desenvolvendo 
e cheguei a assumir cargos importantes 
em grandes empresas, mas eu já não 
estava mais realizada, porque tinha me 
afastado do que realmente me fazia feliz. 
É nessa hora que abrimos brechas para 
ficar doente. E foi assim. Fiquei com um 
problema de saúde sério, a ponto de me 
afastar do meu ritmo de trabalho, que 
não era pouco. Para descobrir o que 
eu tinha fui realizar uma investigação 
no Hospital Universitário. Foi quando 
notei o quanto nossa sociedade estava 
com grandes problemas na área médica. 
Foi nessa época que me indignei com 
essa situação e ficava imaginando 
como poderia ajudar. As coisas foram 
acontecendo gradativamente até 
chegar à CACCST. Muitos fatos foram 
acontecendo, tudo parecia que estava 
orquestrado. Às vezes, quando penso 
nisso nem acredito. 

 Como surgiu a Casa de Apoio à 

“Câncer não é contagioso, 
mas solidariedade é”.

Criança com Câncer Santa Teresa? Já 
tinha o formato que tem hoje? 

Surgiu de um longo papo, muito bom, 
com uma pessoa que coordenava, na 
época, uma área de voluntariado de um 
hospital de tratamento ligado ao câncer, 
quando eu tentava ser voluntária desse 
hospital. Essa pessoa me apresentou 
uma realidade, que eu não sabia, a 
respeito das crianças que vêm de outras 
localidades para fazer o tratamento, e 
suas necessidades. Assim surgiu uma 
ideia que eu, na época, achava que era 
nova. Que nada! Já existia em outros 
estados, inclusive aqui mesmo no RJ, e 
eu não sabia. Recebi um convite de um 
amigo para conhecer um projeto em São 
Paulo, fiquei apaixonada e envolvi meus 
amigos para começarmos a realizar um 
projeto da CACCST.

No inicio só fazíamos a hospedagem 
e o transporte, sempre com suporte da 
área do Serviço Social dos hospitais, 
para garantia de direito. Depois fui 
observando a necessidade da parte 
nutricional; em seguida, as questões 
emocionais, e depois percebi que nada 
disso estava sendo aproveitado em sua 
totalidade, por uma questão escolar: 
muitas mães não tiveram a oportunidade 
de estudar e isso dificultava muito o 
entendimento do todo, desde a conversa 
com os médicos e com outras pessoas 
envolvidas. Isso foi um aprendizado 
muito forte para minha vida e uma 
experiência que não se aprende em 
formação acadêmica nenhuma.

 Seu modo de atuar no atendimento 
aos carentes lhe trouxe problemas? 
De que modo a senhora superou 

os problemas e quais pessoas a 
ajudaram?

Problemas não faltaram. Primeiro 
porque as pessoas carentes não sabem 
que têm os seus direitos e acham que 
são sempre menos que merecem. Passei 
a defender essas pessoas, muitas vezes 
lutando e brigando por elas. Foi um 
grande aprendizado. Sempre fui muito 
enérgica com tudo e todos em minha 
volta, e nesses quase onze anos mudei 
muito. Hoje sou mais tolerante e mais 
calma. Hoje entendo que precisei viver 
tudo isso. 

As informações que precisei ter 
sobre o câncer infantil fizeram com que 
eu entendesse o processo para poder 
ajudar às famílias. Aprendi mais sobre 
alimentação e entendi como elas vivem. 
A ajuda que recebo vem das campanhas 
que realizamos e, principalmente, da 
sociedade que sempre colabora conosco. 
Tenho alguns parceiros queridos e 
os meus voluntários que são meus 
companheiros de luta.

 De que maneira a Organização 
atua hoje?

Temos que entender que as Casas 
de Apoio no Brasil existem para dar 
suporte aos hospitais. Estamos ligados 
ao tratamento dessas crianças e a tudo 
que esteja relacionado à sua família. 
Temos um trabalho interdisciplinar com 
as seguintes áreas de atuação: 

Serviço Social: Exerce um papel 
fundamental no atendimento da Casa 
de Apoio, pois é o primeiro contato 
que as famílias têm com a Instituição. 
Após passarem pelo serviço social 
nos hospitais e serem identificadas de 
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são encaminhadas ao nosso programa 
de apoio e assistência. No primeiro 
momento há o reconhecimento da 
composição familiar através de uma 
coleta de informações, como trabalho 
exercido, escolaridade e local de 
residência. 

O objetivo do serviço social é 
auxiliar e orientar as famílias sobre 
os seus direitos civis e hospitalares, 
incentivando a busca e reconhecimento 
da sua cidadania. 

O papel do assistente social não se 
restringe ao assistido com câncer, vai 
muito além, pois orienta e encaminha, 
aos cursos profissionalizantes, pais, 
jovens e adolescentes; realiza ações de 
mobilização das necessidades sociais e 
culturais, e orienta a procura pelo CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) em seus municípios. 

Nutrição: O atendimento clínico 
nutricional é realizado através de uma 
avaliação da composição familiar para 
diagnosticar problemas relacionados à 
alimentação (desnutrição, má absorção 
de nutrientes, obesidade, diabetes, 
hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 
constipação intestinal e diarreia). 

Após uma avaliação baseada nas 
medidas antropométricas (peso/
estatura) e anamnese com os assistidos, 
a nutricionista indica uma alimentação 
de acordo com as necessidades de cada 
um. São realizados grupos de debate e 
palestras, onde os hábitos alimentares 
são revistos, e proposta uma reeducação 
alimentar, gerando uma reação positiva 
em todo grupo.

Psicologia: O setor de psicologia 
atende crianças, adolescentes e adultos 
do programa da CACCST, individualmente 
ou em grupo. Tem por objetivo dar 
suporte aos assistidos e familiares no 
enfrentamento da doença.

Temos muito  cuidado com a 
situação emocional de nossas crianças 
e com seus familiares no momento 
em que descobrem a problemática da 
doença. É preciso ter muito cuidado 
e atenção nessa hora, por isso temos 
psicólogos para atender às diversas 
faixas etárias e principalmente as mães 
e familiares.

Pedagogia: O trabalho realizado pela 
equipe pedagógica, assim como o de todos 
os outros setores da CACCST, se estende 
também à toda família. O setor se divide 
em dois grupos: educação infantil e o 
EJA (Educação para Jovens e Adultos). A 
educação infantil engloba reforço escolar, 
atividades lúdicas e trabalho integrado 
com a psicologia e psicopedagogia. 
Estão incluídos no programa pedagógico 
roda de leitura e passeios culturais. O 
EJA atua diretamente nas dificuldades 
escolares de jovens e adultos. A escrita 
e a leitura são trabalhadas com os fatos 
do cotidiano, trazendo para sala de aula 
reflexão quanto à cidadania. Hoje são 
40 alunos no EJA que recebem bolsa 
de estudos com objetivo de custear 
passagem, material e possibilitar o 
acesso às informações culturais.

Essa área contribui para que as famílias 
retomem seus estudos, principalmente 
aquelas que não entendem o que os 
médicos explicam sobre o tratamento. No 
caso das crianças e adolescentes temos 
o cuidado de manter esse grupo, mesmo 
quando estão em tratamento, obtendo 
informações da escola sobre o conteúdo 
escolar dado, para que não haja uma 
defasagem muita brusca.

 Quantas pessoas são atendidas pela 
Casa de Apoio? Atualmente, quais são 
os parceiros da Organização?  

  Hoje estamos com 321 pessoas. Não 
só atendemos a crianças e adolescentes 
com câncer,  mas também toda a 
sua família, assim como os irmãos e 
responsáveis.

Nossos parceiros: Rio Voluntário, 
Minas de Ideias, Grupo Seres, Siqueira 
Castro Advogados, Carreteiro, Vídeo 
Clipping, Wer - Indústria Plástica, 
Waterbio, Eternit, Top Kids & Teens, 
Rodofly, Capemisa, Azevedo & Lopes 
-Auditores Independente, NET, Librão, 
ABS, SRPACK Sporting Goods, AltaBoooks, 
MileseSeguros, Lions Club e Walprint.

 De que modo a senhora imagina o 
futuro da CACCST e do seu trabalho?

Quando penso em futuro vem em 
minha mente o sonho de um dia, ao ligar 
a TV, escutar que descobriram a cura do 
câncer e que todas as pessoas e as nossas 

crianças estarão livres de tudo isso. Só 
que isso não é real, então vamos lá! As 
estatísticas apontam um crescimento de 
novos casos de câncer infanto-juvenil a 
cada ano, principalmente no campo da 
leucemia (informação do Instituto), por 
isso precisamos de mais espaço para 
suprir essa demanda e dar suporte aos 
hospitais. Com o objetivo de construir 
uma sede maior, fomos ao poder público 
e apresentamos uma proposta. Fomos 
atendidos com a doação de um terreno 
(próximo ao Sambódromo) e estamos nos 
organizando e buscando parceiros para 
realizar a obra. Só estamos aguardando 
a assinatura da documentação para 
dar início às campanhas de captação, 
juntamente com os parceiros e amigos 
da Instituição.

 O que representa, atualmente, 
em termos de responsabilidade, o 
reconhecimento público do trabalho 
desenvolvido pela senhora?

Bem, sinceramente não acho que sou 
merecedora de tanto. Esse assunto até 
me deixa vexada (risos). Não faço nada 
sozinha, sei que acabo contaminando 
pessoas, que acabam contaminando 
outras pessoas e por aí vai. Conheço 
pessoas admiráveis que ninguém 
tem conhecimento do que realizam, e 
isso é muito triste. Em se tratando de 
reconhecimento, o melhor disso é um 
abraço sem palavras, que diz tudo! Quer 
história mais linda? Venha conhecer 
nossa vice-presidente que está com 80 
anos e está à frente de alguns trabalhos 
comigo. Isso sim é fantástico. Isso sim é 
um exemplo!

 De que maneira o trabalho social 
influi na sua vida?

De todas as formas. Não consigo 
viver sem pensar nas pessoas que hoje 
o projeto acolhe e até nos funcionários 
e voluntários que aqui estão. Quando 
li esta pergunta pensei em dizer “Não 
sei”, mas, pensando bem, sei sim. Não 
seria hoje o que sou se não fosse esse 
trabalho. E, com certeza, ele influi em 
meu desenvolvimento humano, na minha 
capacidade de aceitação, de tolerância e 
de amor incondicional, que é realmente o 
que acredito ser o verdadeiro amor.
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A Constituição Federal, 
nos artigos 70 a 75, 
estabelece a obrigato-
riedade da fiscalização 
contábil, financeira, 
o r ç a m e n t á r i a , 

operacional e patrimonial dos órgãos 
da administração direta e indireta, 
inclusive de pessoas e entidades de 
direito privado que utilizam recursos 
públicos.

O Tribunal de Contas da União, 
sobre esse assunto, estabeleceu os 
procedimentos, com base I.N. n° 6, de 
08/06/94, que deverão ser observados 
pelos gestores dessas organizações 
na  elaboração de seus relatórios de 
gestão, contendo informações objetivas 
sobre: a) indicadores de gestão que 
permitam aferir a eficiência, eficácia e 
economicidade da ação administrativa, 
levando-se em conta os resultados 
quantitativos e qualitativos alcançados 
pelo órgão; b) execução dos programas 

Raul Edgard Bastos Medeiros
Economista com experiência em Gestão Estratégica e Avaliação de 
Desempenho de Entidades Públicas e Privadas
Pós-Graduado em Análise Econômica no Conselho Nacional de Economia

Medição e avaliação de desempenho 
de entidades sem fins lucrativos
Uma necessidade que se impõe

O desempenho dessas entidades não deve ser 
medido apenas pelos seus aspetos econômico e 
financeiro. A percepção do cliente em relação aos 
serviços prestados, como medida de “satisfação”, 
a qualidade e o valor social agregado obtido 
pela entidade – “lucro social” - em benefício da 
comunidade em que atua, são também aspectos 
essenciais para a análise e avaliação da sua 
performance. 

de governo com esclarecimentos, se for o 
caso, sobre as causas que inviabilizaram 
o pleno cumprimento das metas fixadas; 
c) atos de gestão antieconômicos que 
prejudicaram o desempenho da unidade 
no cumprimento dos programas de 
trabalho, indicando as providências 
adotadas.

O modelo descrito a seguir é uma 
ferramenta que proporciona os meios  
necessários para o cumprimento 
do dispositivo  constitucional e dos 
procedimentos e normas estabelecidas 
pelo Tribunal de Contas da União. 

O MAPI -  Modelo para Medição 
e  Av a l i a ç ã o  d e  Pe r f o r m a n c e 
Institucional é um instrumento de 
gestão destinado à medição e à avaliação 
de performance de órgãos públicos e 
entidades sem fins lucrativos, com base 
na análise comparativa dos resultados 
obtidos no presente com os ocorridos em 
períodos correspondentes anteriores e 
com o desempenho desejado.

Foi idealizado com o propósito de 
proporcionar aos executivos dessas 
organizações uma ferramenta adequada 
de gestão e indicadores de desempenho 
que dão suporte para a melhoria da 
qualidade e da produtividade no uso 
dos recursos institucionais; identificar e 
quantificar os desperdícios na aplicação 
dos recursos; constatar do efetivo 
cumprimento dos planos e metas da 
instituição e obter de maior retorno 
social para os seus clientes. 

O modelo tem a sua estrutura 
baseada em processos (ações voltadas 
para atender as necessidades dos 
clientes), mediante o uso de indicadores 
d e  p e r fo r m a n c e  d e s e nvo lv i d o s 
especificamente para essas entidades, 
que são  agrupados em torno das 
4(quatro) dimensões da instituição, 
adotadas no modelo (operacional, 
cliente, financeira e social) para fins de 
medição e avaliação  do desempenho 
desses processos, possibilitando, 
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como decorrência, a avaliação dos 
seus setores de atuação, das suas 
unidades prestadoras de serviços e 
da instituição como um todo.  

Ao longo dos 16 anos de sua concepção, 
o modelo vem sendo permanentemente 
aprimorado com a inclusão de novos 
indicadores, com destaque para o  “Valor 
Social  Agregado - VSA”, cuja autoria foi 
reconhecida pelo Escritório de Direitos 
Autorais/  Fundação Biblioteca Nacional/
Ministério da Cultura. O VSA tem como 
objetivo medir o “lucro social”  que essas 
organizações proporcionam aos seus 
clientes. Sua mensuração é feita, numa 
visão simplificada, pelo confronto entre 
os recursos que essas entidades retiram 
da sociedade de forma compulsória, com 
os recursos devolvidos a essa sociedade, 
sob a forma de benefício. 

Mais recentemente, em 2007, um 
inovador instrumento de medição 
foi criado e incorporado ao MAPI: o 
“Índice de Desempenho Econômico 
e Social - IDES”. Esse índice é uma 
medida comparativa de desempenho 
que sintetiza, em um único indicador, 
a  avaliação da instituição como 
um todo, adotando uma escala de 
valores que possibilita a comparação 
e  classificação dessas entidades 
(ranking) pelo seu grau de desempenho 
global, independentemente do seu 
porte, bem como de seus processos 
(benchmarking). O seu cálculo leva em 
conta o agrupamento dos indicadores 
d e  d e s e m p e n h o  ( e v o l u ç ã o , 
economicidade, eficiência e eficácia) 
em torno das 4(quatro) dimensões das 
institucionais (operacional, cliente, 
financeira e social), consagrando, assim, 
o fundamento de que o desempenho 
dessas entidades não deve ser medido 
apenas pelos seus aspetos econômico 
e financeiro. A percepção do cliente em 
relação aos serviços prestados, como 
medida de “satisfação”, e o valor social 
agregado obtido pela entidade – “lucro 
social” - em benefício da comunidade 
em que atua, são também aspectos 
essenciais para a análise e avaliação da 
sua performance. 

O baixo custo operacional ,  a 
avaliação impessoal e objetiva e a fácil 
aplicabilidade são algumas de suas 

características, além de ser compatível 
com as exigências dos órgãos de controle 
externo. 

Proporcionar mais segurança e 
confiança para os gestores na tomada de 
decisão; oferecer uma visão prospectiva 
do desempenho organizacional , 
permitindo atuação preventiva na 
solução dos problemas e melhorar a 
produtividade da força de trabalho 
com as mudanças comportamentais 
provocadas pelo monitoramento e 
disseminação periódicos de resultados, 

oferecer um instrumental facilitador 
para as  ações  de f iscal ização e 
realização das auditorias operacional 
e de desempenho, proporcionar maior 
agilidade na aferição dos resultados 
alcançados, são alguns benefícios 
esperados com a implementação do 
modelo. 

“ O  q u e  n ã o  é  m e di do  n ã o  é 
gerenciado” e o gerenciamento de 
uma organização  requer um processo 
de fiscalização e avaliação de seu 
desempenho.

“O que não é medido não é gerenciado” 
e o gerenciamento de uma organização  
requer um processo de fiscalização e 
avaliação de seu desempenho.
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A
s instituições de contas se 
consolidam e revigoram no 
tempo.

A primeira ideia foi a de 
contabilizar, escriturar.

Desde que os homens começaram 
a realizar trocas de produtos e serviços, 
passaram a se preocupar com o registro 
dessas operações.

Está nas lições da ciência contábil, 
como proclamam com entusiasmo os 
contadores, que, mesmo antes da arte da 
escrita, os homens contabilizavam os seus 
negócios.

Lemos, algures, que, em certa fase da 
civilização, sem meios para registrar tão 
claramente, como é possível fazê-lo hoje, os 
antigos organizavam bastões esquadrados, 
em duas peças, uma para o credor e outra 
para o devedor. Nesses bastões, através 
de entalhes, iam anotando as atividades 
mercantis e financeiras.

Os egípcios realizavam a sua 

Senador Jarbas Maranhão*

As Instituições de Contas

* Jarbas Maranhão foi Secretário de Estado, Deputado à Constituinte Nacional de 1946, Deputado Federal reeleito, Senador da República, Presidente do Tribunal de Contas 
de Pernambuco, Professor de Direito Constitucional, Integrante de várias Academias, a exemplo da Centenária Academia Pernambucana de Letras, da Academia Brasileira de 
Ciências Morais e Políticas, sediada no Rio de Janeiro e da Associação Nacional dos Escritores, com sede em Brasília. 
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escrituração nos papiros; os caldeus, nos 
seus tijolos.

Não se sabe quem inventou e desde 
quando foi usado o método digráfico ou de 
partidas dobradas; e, embora conhecido 
desde 1340, somente em 1494 veio situar-
se em termos científicos, em livro do frade 
e matemático Luca Pacciolo.

No Brasil, em 1808, D. João VI, ao criar 
o Erário Régio e o Conselho de Fazenda, 
determinou a contabilidade da receita e da 
despesa pelo aludido método; e o Imperador 
Pedro I, em 1827, solicitou da Assembleia-
Geral providências para a instituição de um 
novo sistema de contabilidade.

E desde quando os homens entenderam 
a responsabilidade como um princípio 
imanente à estrutura do Governo, surgiram 
as contas.

Os gregos já as prestavam.
Em Atenas, conforme ensinam os 

constitucionalistas, havia uma Corte de 
Contas, constituída de 10 oficiais, eleitos 

anualmente pela Assembleia Popular, e 
perante a qual compareciam arcontes, 
senadores, embaixadores, sacerdotes, 
comandantes de galeras, para justificar 
suas despesas.

Em Roma, o Senado e comissões 
especiais por ele determinadas apuravam 
a responsabilidade dos que manuseassem 
dinheiros públicos.

Na Idade Média, participando do 
Conselho do Rei, existiam Câmaras de 
Contas.

Curioso é lembrar que, ao chegarem os 
espanhóis à América do Sul, comandados 
por Pizarro, quando descobriram o Peru, 
em 1533, eles se sentiram não somente 
surpresos, como também maravilhados, 
por encontrar, no tesouro dos Incas, muitas 
cordas grossas, formadas de cordas mais 
finas, bem retorcidas, com franjas nas 
extremidades. E mais surpreendidos 
ficaram quando tomaram conhecimento 
de que essas cordas constituíam o processo 

Jarbas Maranhão, 
numa breve 
retrospectiva, 
apresenta ao leitor 
diversos métodos 
de controle criados 
pelos homens 
desde que estes 
começaram a realizar 
trocas de produtos 
e serviços entre si, 
e  a importância do 
controle em nossa 
sociedade.
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de registrar as operações financeiras. As 
cordas eram enviadas pelo governador 
das províncias dos incas como prestação 
de contas.

Mas essas modalidades simples de 
controle vieram a revestir-se de outras 
formas até a situação atual.

Na medida em que o Estado ampliou 
as suas funções, o orçamento também se 
modificou.

A passagem do Estado liberal para o 
Estado intervencionista alterou as técnicas 
orçamentárias.

O orçamento clássico, instrumento 
essencialmente político, voltado para 
o equilíbrio financeiro, evoluiu até o 
orçamento-programa, que se integra num 
planejamento e que é uma etapa dele, o 
seu mecanismo operativo anual para a 
consecução do equilíbrio econômico e o 
bem-estar social.

O Estado cresceu no alcance de seus 
objetivos e alargou os processos de ação.

O orçamento mudou. Ampliou-se na 
substância de seus fins, político, jurídico 
e financeiro, assumindo ainda funções 
de programa administrativo, para atingir 
finalidades econômicas.

A essa transformação haveria de 
corresponder inovações de estrutura, nos 
tipos, nas normas e processos de controle, 
embora numa adaptação mais lenta das 
instituições fiscalizadoras às realidades 
sucessivas.

Do controle político, jurídico, ético e 
contábil ao controle de finalidade, e dos 
novos aspectos do orçamento, que se 
traduzem em resultados econômicos para 
o Estado e a comunidade.

Controle não apenas dos aspectos 
formais da lei, mas sobretudo de seu espírito, 
que abrange os aspectos da moralidade e 
probidade do administrador, subordinando 
os seus atos ao interesse público.

Controle pelos sistemas de auditoria e 
inspeções.

Controle em termos de realização de 
obras, prestação de serviços, avaliação de 
resultados.

Controle inspirado nos princípios de 
economia. “Custou uma obra o que deveria 
ter custado? Gastou-se o estritamente 
indispensável no momento mais apropriado 
e onde mais necessário?”

Controle que se preocupa em verificar 
se o ato administrativo se orientou pelo 
objetivo da lei e inspirou-se em razões do 
interesse coletivo ou visando ao progresso 
econômico e social.

Desde quando os homens entenderam 
a responsabilidade como um princípio 
imanente à estrutura do Governo, surgiram 
as contas. 
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Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ
Professor aposentado da UERJ 

covardia moral. Já dizia Rui Barbosa 
que nada é mais desprezível do que um 
juiz covarde. Seria o caso de perguntar: 
para que Constituição? Para que STF? 
As decisões ficariam ao arbítrio de 
maiorias eventuais, o Ibope indicaria 
o caminho.

Lesões aos direitos e garantias 
fundamentais, estabelecidos na Carta 
Magna, põem em risco a estrutura do 
regime democrático.

A Lei da Ficha Limpa de 04/06/2010 
se amparou no art. 14, parágrafo 9, da 
Constituição, que assim diz:

“Lei complementar estabelecerá 
outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a normalidade e a legitimidade das 
eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta.”

O art. 16 diz: “A lei que alterar o 
processo eleitoral só entrará em vigor 
um ano após sua promulgação”.

Atente-se em que este artigo está 
na Constituição (Título II) desde a 
promulgação dela. Ninguém o criticou. 
Todos o consideraram necessário. Ele 
visa a impedir que, no próprio ano 
eleitoral, uma maioria legislativa elimine 
as candidaturas indesejadas. Não se 
mudam as regras do jogo depois dele 
começado.

A discussão no STF foi sobre a 
interpretação do art. 16. Cinco Ministros 
entenderam que não houve mudança 
das regras do jogo (processo eleitoral) 
porque a lei teria sido promulgada antes 

D
emocracia, para muitos, 
é  o  re g i m e  p o l í t i c o 
que confere o poder à 
maioria. É uma definição 
mutilante. Democracia 

quer dizer poder para a maioria com 
respeito aos direitos da minoria. A esta 
deve ser assegurada a oportunidade de 
vir a ser a maioria. Na democracia não 
se presume maioria eterna. Ela é sempre 
eventual. Uma maioria derrotou Lula em 
1998 e outra o elegeu em 2002.

Precisamente para impedir o arbítrio 
da maioria é que existe a Constituição. 
Esta coíbe os abusos contra a cidadania 
quando se tenta limitar ou suprimir 
os direitos e garantias fundamentais 
(Título II, arts. 5 a 17) constantes da 
Carta Magna. Este e o Título I (Princípios 
fundamentais, arts. 1 a 4) são o santuário, 
a Arca Sagrada da Constituição. Neles 
estão as chamadas “cláusulas pétreas” 
que só podem ser alteradas por uma 
nova Constituinte, porque são a carteira 
de identidade da democracia.

A Constituição é a mais anticasuística 
das normas jurídicas. O Supremo 
Tribunal Federal, como seu guardião, 
não julga com a vista em indivíduos 
ou para indivíduos e sim atento aos 
seus mandamentos. Decisão casuística 
é anticonstitucional. E é absurdo 
pretender que o STF viole a Carta 
Magna para agradar à opinião pública. 
O dever precípuo de seus membros é 
defendê-la. Este é o seu compromisso 
fundamental. Um juiz que abandonasse 
a sua convicção jurídica para atender 
àquela opinião daria um exemplo de 

do seu início. A maioria não aceitou esse 
argumento. Se fosse membro daquela 
Corte, o autor destas linhas votaria 
com ela.

Não é possível invocar o art. 37, das 
Disposições Gerais da Administração 
Pública, que proclama o princípio 
genérico da moralidade, contra o 
mandamento específico do art. 16. É 
princípio rudimentar de Direito, no 
tempo e no espaço, que a norma especial 
prevaleça sobre a geral. Tanto isso é 
verdade que os cinco Ministros que 
julgaram a lei constitucional aludiram 
à sua inspiração moralizadora, mas não 
fundamentaram seus votos no art. 37 e 
sim na interpretação que deram ao art. 
16. No Estado democrático de Direito, 
já se disse, a suprema imoralidade é a 
ofensa ao texto constitucional. Também 
não faz sentido acudir com o parágrafo 
único do art. 1º da Constituição (“Todo 
poder emana do povo”) para defender 
a constitucionalidade da lei da Ficha 
Limpa. E o voto é a maior expressão 
da vontade popular. Os impugnados 
naquela lei foram eleitos pelo povo. 
Nunca votei em nenhum deles e não os 
conheço pessoalmente. A punição dos 
seus eventuais crimes não é tarefa do 
Supremo e sim da justiça comum . (A 
Constituição não é Código Penal!).

A Constituição da República é o 
mais importante documento nacional. 
Contudo, poucos a consultam e muitos 
só a conhecem por ouvir falar. Nem se 
dão conta do que poderia acontecer 
a qualquer um deles se ela não os 
protegesse. 

A Constituição 
e a Lei da Ficha Limpa

O
P

IN
IÃ

O



86 maio 2011 - n. 47    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011maio 2011 - n. 47    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

A
R

T
IG

O

Um projeto iniciado em 
1997, no Museu Nacional 
de Belas Artes, e que hoje 
atinge o Brasil de norte a 
sul e vara fronteiras. Assim 

é “Música no Museu”, a versão brasileira 
do que acontece nos museus de maior 
expressão no mundo: Metropolitan, 
MoMA, Guggenhein (Nova Iorque), 
Louvre, Picasso, Montmartre (Paris), 
Gulbenkian (Lisboa), Prado (Madrid) 
etc. que, a par de suas atividades 
principais nas artes plásticas, dedicam 
amplos espaços à música  como elo 
entre as artes plásticas e os seus 
próprios cenários, trazendo-lhes um 
ganho considerável na sua densidade 
cultural. 

“Música no Museu” é uma série 
de concertos gratuitos que busca 
privilegiar a música de boa qualidade, 
sem distinção de procedência, escola 
ou época - da música medieval aos 
clássicos europeus, dos românticos 
aos impressionistas, dos modernos aos 
contemporâneos brasileiros, de Bach, 
Beethoven, Mozart e Debussy a Villa-
Lobos, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, 
Astor Piazzolla e Gershwin, todos já 

Música no Museu
A democratização do acesso à cultura

Sérgio Costa e Silva
Diretor do Projeto Música no Museu

O Projeto “Música no Museu”, há treze anos 
realizando espetáculos gratuitos em espaços 
nacionais e internacionais, tem como 
um dos objetivos difundir cultura entre 
diferentes públicos. Quem conta é o Diretor 
do Projeto, Sérgio Costa e Silva.

passaram pelos palcos de “Música no 
Museu”, na interpretação dos melhores 
solistas, grupos brasileiros e alguns 
internacionais. 

 
Histórico

Inaugurado em dezembro de 1997, 
no Museu Nacional de Belas Artes - 
MNBA, pelo violonista Turíbio Santos, 
“Música no Museu” conta hoje, no Rio de 
Janeiro, com mais de trinta dos melhores 
museus, igrejas e centros culturais 
cariocas, integrando a relação da qual 
constam, entre outros, Museu Nacional 
de Belas Artes, Museu da República, 
Museu Histórico Nacional, Parque das 
Ruínas, Biblioteca Nacional, Museu de 
Arte Moderna - MAM, Casa França-Brasil, 
Casa de Cultura Laura Alvim, Espaço 
Cultural da Marinha, Museu do Exército 
(Forte de Copacabana), Museu Militar 
Conde de Linhares, Centro Cultural Light, 
Palácio Itamaraty, Palácio São Clemente 
(Consulado de Portugal), Palácio da 
Cidade, Igreja Santa Cruz dos Militares, 
Igreja N.Sa. do Leme, Igreja da Sé, Paço 
Imperial, Real Gabinete Português de 
Leitura, Museu Carmem Miranda. 

 
Expansão 

 “Música no Museu”, no entanto, não 
se contentou em permanecer dentro das 
fronteiras cariocas, iniciando processo de 
expansão a partir de 1999, sempre com 
enorme sucesso de público, casas cheias, 
frequentadores assíduos e apoio da mídia 
impressa e eletrônica. E já é uma realidade 
em São Paulo (Museu da Casa Brasileira, 
desde 07/04/02), Belo Horizonte (Museu 
Histórico Abílio Barreto, desde 28/06/02), 
Brasília (Memorial JK, desde 04/09/02), 
Florianópolis (Museu Histórico de Santa 
Catarina - Palácio Cruz e Souza), Curitiba 
(Museu Oscar Niemayer), Porto Alegre 
(MARGS), Tiradentes-MG (Museu Padre 
Toledo), Niterói (Solar do Jambeiro) e 
em Cabo Frio-RJ (MART-Museu de Arte 
e Tradição Religiosa). Em 2007, integrou 
a Bahia/Salvador (Museu do Mosteiro), 
Sergipe/Aracaju (Biblioteca Epitáfio 
Dória - Sala Antonio Carlos Plesch), São 
Cristóvão - a quarta cidade mais antiga 
do Brasil (Museu do Estado), Maceió 
(Alagoas), Recife e Olinda (Pernambuco), 
Natal (Rio Grande do Norte), e se amplia 
para o Norte, com concertos em São Luis, 
Belém e Manaus.
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 Principais indicadores 
Mais de 350 mil pessoas já assistiram • 
aos concertos nestes quase 14 anos 
de atividades.
Cerca de 2.500 concertos gratuitos • 
realizados com a participação de 
mais de 1.100 músicos (grupos / 
orquestras / corais e solistas), sendo 
80 artistas internacionais (grupos e 
solistas), desde o início do projeto 
até junho de 2005. No primeiro 
ano, tivemos um (1) único Museu; 
dois anos depois, ampliamos para 
dois (2); em 2002, para 11, e agora, 
estamos com 60. 
Nunca houve cancelamento ou atraso • 
nos concertos realizados.
Todos os espetáculos são registrados • 
em vídeo. Posteriormente, edita-se a 
versão do “Música no Museu” no ano. 
Participação de artistas estrangeiros • 
a t r a v é s  d e  c o n v ê n i o s  c o m 
Embaixadas, Consulados e Órgãos 
Internacionais. 
Tem recebido excelente resposta da • 
mídia com mais de 2.500 registros 
expressivos nas mais importantes 
colunas e matérias nos jornais, 
rádios, revistas e tvs do país.
 O site, há menos de um (1) ano no ar, • 
já registra 160.000 acessos.  

Principais objetivos 
Formar novas plateias, facilitando e • 
incentivando a presença de crianças 
e jovens aos concertos. 
I n c e n t iva r  a  v i s i t a  d e  s e u s • 
frequentadores aos museus onde 
acontecem os espetáculos da série, 
criando programas temáticos que 
combinem o repertório apresentado 
aos eventos de artes plásticas em 
curso na casa - programação de 
compositores franceses para a 
exposição de Rodin, de espanhóis 
para Esplendores de Espanha etc.
Manter um evento de difusão cultural • 
que atinja públicos distintos, com 
boa visibilidade na mídia, e que 
atraia amantes da música. 
Quebrar as barreiras entre eventos de • 
música clássica e de outros gêneros 
quanto ao interesse do público em 
geral e aos locais de apresentações. 
Incentivar jovens músicos, dando a • 

eles a oportunidade de se apresentar 
em locais de prestígio, para uma 
plateia interessada e conhecedora, 
como é o caso do pianista Pablo Rossi 
(14 anos), ganhador do concurso 
de piano “Nelson Freire”, que já se 
apresentou com a OSB no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, que 
abriu a série em Florianópolis. 
Oferecer espetáculos de alto nível • 

artístico a custo zero, já que todas as 
apresentações da Série têm entrada 
franca.  
 

Formatação do Projeto
O projeto divide-se em 5 temporadas • 
anuais: 
- Concertos de Verão (janeiro/
março)
- Concertos de Outono (abril/junho)
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Claire Jones - País de Gales



88 maio 2011 - n. 47    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

A
R

T
IG

O

maio 2011 - n. 47    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011

- Concertos de Inverno (julho/
setembro)
- Concertos de Primavera (setembro/
novembro)
- Grandes Concertos de Natal 
(dezembro).
Nas temporadas, privilegia-se temas 

(Música Antiga, 50 anos da morte de Villa-
Lobos) ou naipes (cordas, sopros, pianos, 
voz, metais, e, no mês de maio, harpas).        

O projeto dispõe de Lei de Incentivos 
Fiscais Federal, Estadual-RJ e Municipal-
RJ aprovadas e, como funciona em 
módulos,  pode ter um ou vários 
patrocinadores anuais, dando-lhes 
mais opções de adequar sua verba de 
patrocínio.

Atividades paralelas do Projeto
R i o H a r p Fe s t iva l  -  Fe s t iva l 

Internacional de Harpas do Rio de 
Janeiro, já na sua sexta versão, e que 
colocou o Brasil no circuito mundial de 
harpa. Há seis anos que o mês de maio é 
dedicado às harpas.

IV Concurso Jovens Músicos - 
Música no Museu - já na quarta versão 
e que tem, entre seus prêmios, uma 
bolsa de U$ 93 mil oferecida pela James 
Madison University.

V Encontro de Empreende-
dorismo na Área Musical - debates 
sobre o panorama da música.

Cursos de Música Clássica – 
gratuitos, realizados no Museu do 

Exército - Forte de Copacabana.
 

Música no Museu Internacional
Já na sua versão internacional, em 

2005, realizou “Musique au Musée”, no 
Musée de Montmartre, em Paris, nas 
comemorações do Ano Brasil-França, e 
que foi o maior sucesso, apresentando 
músicos e músicas brasileiras. Em 
2008, realizou concertos em cidades 
de Portugal, Praga (República Tcheca), 
Nova Iorque e Washington (USA) e Paris, 
e, em 2009, ampliou-se com cidades da 
Espanha, Portugal e Marrocos. Em 
2010 já foram realizados concertos em 
cidades de Portugal e Espanha, além 
da programação de três cidades da 
Índia, a partir de 20 de outubro, como 
também da grande apresentação no 
Carnegie Hall, em Nova Iorque, no dia 
24 de novembro, com Brazilian Classics: 
Villa-Lobos to Tom Jobim. Para 2011, 
além de cidades de Portugal e Espanha, 
estão previstos concertos na Austrália 
e na França.

 
Honrarias

Em 2008, recebeu a “Ordem do 
Mérito Cultural”, honraria máxima 
da cultura brasileira, por decreto do 
Presidente Lula, assim como o Prêmio 
“Urbanidades”, concedido pelo IAB, e o 
título de Embaixador do Rio de Janeiro, 
pela Secretaria de Cultura do Rio de 
Janeiro. Em 2009, recebeu homenagens 
da Liga Israelita e a Medalha “Henrique 
Gregory”, do Museu Histórico Nacional, 
juntando-se ao “Golfinho de Ouro” e 
ao Prêmio “Cultura Viva”, da Unesco, 
recebidos em 2006. Em 2010, recebeu 
o Prêmio “Destaque”, do jornal MG-
Turismo, e o Prêmio “Top Business”.

 
Patrocinadores

Nestes quase 13 anos, “Música no 
Museu” foi patrocinado por grandes 
empresas: Telebrás, Telerj, Eletrobras, 
Furnas, Petrobras, Banco Bradesco e, 
recentemente, Light (Rio de Janeiro), 
Aços Villares (São Paulo), Cemig (Minas 
Gerais) e BNDES (Norte/Nordeste). 
Também teve apoios importantes 
como da Rádio MEC, do Metrô, Carioca 
Engenharia, TBE, CRT, ESPM, além 
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da Secretaria de Cultura do Rio de 
Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro 
e das demais cidades onde têm sido 
realizados os concertos. Já na parte 
internacional, tem sido fundamental 
o apoio do Ministério das Relações 
Exteriores, através de seu Departamento 
Cultural, e das embaixadas brasileiras 
na Espanha, Portugal, Marrocos, Egito, 
República Tcheca, USA, Índia, entre 
outras. Em 2010, os patrocinadores 
foram a Light (Rio de Janeiro), BNDES 
(Norte/Nordeste) e CEMIG (Minas 
Gerais), além do apoio do Ministério das 
Relações Exteriores.

  
Recordes de público

Museu da República - Orquestra •	
Petrobras Pró Música:  2.000 
pessoas; 40º aniversário do Museu 
da República - Concerto ao ar livre. 
 Museu Nacional de Belas Artes •	
-  O rq u e s t ra  R i o  C a m e ra t a  - 
concertos de Natal realizados na 
maior galeria do museu, com 1.000 
pessoas em 2001 e também 1.000 
pessoas em 2002. Estes concertos 
tornaram-se o Especial de Natal 
da TVE, exibido no dia de Natal, 
em rede nacional.
Museu da Casa Brasileira (São Paulo)•	  
- Paulo Moura e Clara Sverner - 800 
pessoas. 
 Memorial JK (Brasília) •	 - Paulo Moura 
e Clara Sverner - 600 pessoas. 
 • Museu da UFRJ (Quinta da Boa 
Vista) - Quinteto de Metais da OSB - 
600 pessoas - concerto comemorativo 
do Dia das Mães. 
Museu Histórico Abílio Barreto •	
(Belo Horizonte) - Antônio Menezes - 
500 pessoas. 
Museu Nacional de Belas Artes•	  - 
Orquestra Brasileira de Harpas - 500 
pessoas. 
Museu Histórico Nacional •	 - Orquestra 
Rio Camerata - 400 pessoas. 
Casa França-Brasil •	 - Orquestra 
Brasileira de Harpas - concerto em 
homenagem a Hildegard Angel - 600 
pessoas.
Casa França-Brasil - Orquestra Rio •	
Camerata - Abertura dos Concertos 
de Outono - 720 pessoas.
Memorial JK (Brasília) -•	  Orquestra 

de Senhoritas - 720 pessoas.
Museu do Exército (Forte de •	
Copacabana) - Camerata de Violões 
- 670 pessoas.
Museu Oscar Niemayer (Curitiba)- •	
violonista espanhol Pablo Arrieta 
- 600 pessoas.
Casa de Cultura Laura Alvim •	 - 
Orquestra Brasileira de Harpas 
- homenagem à Rádio Tupi.- 600 
pessoas.
Casa França-Brasil -•	  pianista Miguel 
Proença - Abertura dos Concertos de 
Verão 2005 - 800 pessoas.
Casa França-Brasil -•	  pianista 
Artur Moreira Lima - Abertura dos 
Concertos de Outono 2005 - 1.000 
pessoas
Museu Histórico Nacional -•	  pianista 
Arnaldo Cohen - Abertura dos 
Concertos de Inverno 2005 - 1.200 
pessoas.
Theatro Municipal do Rio de •	
Janeiro - Orquestra Sinfônica 
Brasileira - Concerto comemorativo 
dos oito anos de “Música no Museu” 
- outubro 2005 - 2.000 pessoas.
Central do Brasil - •	 Prédio tombado 
pelo IPHAN. Concerto de Natal 
- Banda Sinfônica e Coro da UFF - 
4.000 pessoas (dezembro 2005.).
I g re j a  d e  S a n to  A n to n i o  •	 - 
Tiradentes-MG - Nelson Freire, piano 
- 400 pessoas no interior da igreja e 
cerca de 3.000 pessoas nas ruas de 
Tiradentes, através de telões.
Museu da República -•	  Arthur Moreira 
Lima, piano. Concerto nos jardins - 
2.500 pessoas - setembro 2007.
Paço Imperial -•	  Yamandú Costa, violão 
- 600 pessoas - novembro 2007.
Centro Cultural Justiça Federal •	
- Leo Gandelman, no sax, e Maria 
Teresa Madeira, ao piano - 600 
pessoas - novembro 2007.
Sala Cecília Meireles•	  - concerto 
comemorativo dos 10 anos de 
“Música no Museu” -  Orquestra 
Sinfônica Brasileira – Jovem - 700 
pessoas,
Museu do Exército -•	  Abertura do 
VI RioHarpFestival - Les Alisées – 
França - 850  pessoas. 
VI RioHarpFestival: •	 Consoli-
dado na agenda cultural carioca, o 

RioHarpFestival - Música no Museu 
chega a sua sexta edição neste ano 
de 2011, promovendo a habitual 
volta ao mundo em torno dos sons 
da harpa, um dos mais antigos 
instrumentos musicais da história 
da humanidade. O RioHarpFestival 
já faz parte do circuito mundial da 
harpa.  
 

 V i n t e  e  d o i s  p a í s e s  f o r a m 
representados por harpistas de todas as 
partes do mundo, entre eles, a japonesa 
Inoue Kumiko, vice-presidente do 
Congresso Mundial de Harpas, além 
de renomados harpistas de edições 
anteriores: Les Alisées, da França; 
Athy, da Argentina; Carrol McLaughin, 
dos Estados Unidos; Rita Costanzi, do 
Canadá; Tine Rehling, Mikkel Nordsoe, 
e Ole Theil,  da Dinamarca; Maria 
Palatine, da Bélgica; Manja Smits, da 
Holanda; e Benjamim  Creighton, do 
Pais de Galles,  que, aos 13 anos de 
idade, ganhador de vários prêmios,  
é considerado a grande revelação da 
harpa no mundo. Além destes, há os 
que debutaram no festival como Duo 
Elena e Giani, da Itália; Silke Aschorn, 
da Alemanha; e Caroline Liebe-Muller, 
da França, ao lado dos mais expressivos 
artistas brasileiros.

 No programa,  também, uma 
semana dedicada aos harpistas latino-
americanos, como Marcela Méndez, da 
Argentina; José Enrique Corredor, da 
Colômbia; Enrique Guzman, do México; 
Gabriela Russo, da Argentina; Rosalía 
Lopez, do Paraguai; Alfonzo Fabian 
de Koricillo, do Peru; Manuel Jimenez, 
do Chile, além de venezuelanos e dos 
brasileiros. 

 Fo ra m  6 9  c o n c e r to s ,  to d o s 
gratuitos, e, afora os locais normais de 
“Música no Museu”, agregaram-se os 
pontos turísticos principais do Rio de 
Janeiro como Ilha Fiscal, Corcovado, 
Academia Brasileira de Letras, Biblioteca 
Nacional, Forte de Copacabana, Igreja 
da Sé, Sinagoga do Rio de Janeiro, Real 
Gabinete Português de Leitura, Arquivo 
Nacional, e as estações do Metrô. O VI 
RioHarpFestival faz parte do projeto 
“Música no Museu” nos seus concertos 
de Outono.
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Um dos principais agentes transformadores da maneira de pensar e administrar o 
futebol brasileiro, João Havelange implantou novos conceitos ao esporte, baseados 
em uma visão centrada e objetiva e na experiência adquirida no ramo empresarial, 
levando o futebol à posição que ocupa hoje.

João Havelange
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Como o senhor passou de atleta olímpico a 
dirigente esportivo?

Esta pergunta retorna há um longo passado, pois fui atleta 
olímpico nos anos de 1936 e 1952, em Berlim e Helsinque. 
E, como dirigente esportivo, foi inicialmente em São Paulo, 
local em que residia, ocasião em que fui eleito Presidente da 
Federação Paulista de Natação.

Anos depois, retornando ao Rio de Janeiro, elegeram-me 
para Presidente da Federação de Natação do Rio de Janeiro, 

e, em seguida, para a Presidência da Confederação Brasileira de 
Desportos – CBD, com 20 esportes - entre os quais o futebol - e 19 
modalidades amadoras. Durante este período fui eleito membro 
do Comitê Olímpico Internacional – COI, o que ocorreu em 
1963, no qual me encontro ainda como membro. E não poderia 
deixar de citar que, em 1957, fui eleito para membro do Comitê 
Olímpico Brasileiro – COB.

Estas indicações fazem conhecer a minha posição como 
dirigente do desporto amador.
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Para o senhor, o que a conquista da 
Copa de 1958 representou para o 
futebol brasileiro?

Foi indiscutivelmente, àquela época, 
o maior feito do futebol brasileiro com a 
vitória obtida na Suécia, trazendo para 
o Brasil a Copa do Mundo tão desejada 
em 1958.

Durante seu período à frente da 
CBD, o futebol brasileiro conheceu o 
ápice de sua história (conquistou as 
Copas de 1958,1962 e 1970)? Como 
foi realizar esse feito?

Sem dúvida, a conquista das Copas 
do Mundo de 1958, 1962 e 1970 
representaram um momento de glória 
para nosso esporte, e, em especial, para 
o futebol.

Para real izar  esta  conquista 
procuramos oferecer à CBD, na época, 
um sistema de administração advindo 
da experiência de minha posição em 
uma empresa e trouxe muitos benefícios 
que facilitaram a conquista deste 
tricampeonato.

Sendo eleito Presidente da FIFA 
em 1974, o Sr. permaneceu até 1998, 
tendo, entre outras realizações, 
organizado seis Copas do Mundo de 
Futebol. A que o senhor atribui todo 
seu sucesso como dirigente esportivo 
internacional?

Os anos entre 1974 até 1998, como 
Presidente da FIFA, representaram 24 
anos de um trabalho intenso em que 
procurei desenvolver de forma muito 
especial o futebol no mundo, com a 
experiência que havia adquirido como 
Presidente da CBD, pois, àquela época, 
tínhamos de dirigir Federações em 
todos os Estados da União, e temos de 
considerar, ainda, o Brasil como um 
continente.

Chegando à FIFA, procurei colocar 
em execução o trabalho que havíamos 
desenvolvido em todo nosso país, e este 
foi um exemplo dentro do Brasil.

Na Presidência da FIFA levamos este 
sistema de trabalho e administração a 
todos os cinco continentes, na época 
representados por 186 associações 
filiadas à FIFA, associações essas situadas 
em países do continente Americano, em 

seguida o Europeu, Africano, Asiático e 
finalmente a Oceania; e como Presidente 
visitei todos esses 186 paises à exceção 
do Afeganistão, que até nossos dias não 
pudemos visitar em razão de problemas 
internos.

Para finalizar esta pergunta, eu direi, 
com o sentimento de reconhecimento ao 
meu país, que, como Presidente da CBD, 
à época, pude adquirir conhecimentos 
que mais tarde transportei para a FIFA, 
ou seja, para o futebol mundial.

Como o senhor vê os preparativos 
para a Copa do Mundo de 2014, a ser 
realizada no Brasil?

Em razão da rotatividade nos 
continentes, a Copa do Mundo de 2014 
coube à América do Sul, e todas as 
federações de nosso continente, ou seja, 
filiadas à Comenbol, foram unânimes em 
votar que a sede fosse no Brasil.

Podemos, neste momento, recordar o 
interesse do Governo Federal, na pessoa 
de seu ex-Presidente Lula, e também por 
outros organismos estaduais e municipais, 
todos desejosos de realizar a Copa do 
Mundo, e, neste sentido, 17 federações 
estaduais se apresentaram à FIFA para 
obter uma decisão e, assim, serem sede 
para a Copa do Mundo de 2014.

Depois de uma análise realizada 
pelos dirigentes da FIFA, 12 capitais 
foram indicadas para realizarem tais 
jogos e, como tal, tenho a certeza da 
responsabilidade que os Governos 
Federal e Estadual têm na realização 

desse importante evento mundial.

Que	benefícios	o	Sr.	acha	que	a	Copa	
do Mundo trará para o país?

É uma pergunta muito interessante 
e valiosa. Como exemplo direi, que 
entre as sedes escolhidas, Manaus 
oferecerá aos turistas que aqui vierem a 
oportunidade de conhecer um dos locais 
mais importantes da natureza mundial: 
a Floresta Amazônica.

Outra sede que cito se refere à 
Cuiabá, em que poderemos apresentar 
ao mundo um panorama grandioso e 
inesquecível que é o Pantanal.

Se fizermos um retrospecto das sete 
Copas em que estive presente como 
Presidente, eu direi que, após a realização 
deste evento de valor mundial, fez com 
que as televisões, as rádios e empresas 
em geral pudessem constatar os enormes 
benefícios gerados a todos os países a 
sediarem a Copa do Mundo.

O futebol brasileiro será campeão 
em 2014?

Esta é, sem dúvida, uma pergunta 
difícil de responder, mas, por outro lado, 
muito oportuna.

Primeiro devemos recordar que 
desde que se realiza a Copa do Mundo, 
iniciada em 1930, no Uruguai, a única 
associação nacional cinco vezes campeã 
foi a Seleção do Brasil. Acredito que, com 
esse retrospecto, o futebol brasileiro para 
2014 é indiscutivelmente postulante de 
valor ao título mundial.

O futebol brasileiro para 2014 é 
indiscutivelmente postulante de 
valor ao título mundial.
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O senhor é engenheiro formado na Escola 
Nacional de Engenharia, turma de 1947. Como foi sua 
trajetória na vida pública até sua ida para o Tribunal 
de Contas da União?

Essa trajetória começou quando fui admitido como 
estagiário na antiga Companhia Telefônica Brasileira, no Rio 
de Janeiro. A seguir, já formado, com a criação, no início dos 
anos 50, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), ali trabalhei como Engenheiro durante vários 
anos. Mais tarde, convocado pela Câmara dos Deputados, 
que então funcionava no histórico Palácio Tiradentes, fui 

indicado pelo Diretor-Geral do DNER para assessorar a 
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 
na relatoria do Projeto do Plano de Viação Nacional. Ali 
permaneci longo tempo, até surgir Brasília, quando fui 
secretariar, na condição de Engenheiro, a Comissão Técnica 
integrada por deputados designados pelo Presidente 
Ulysses Guimarães para acompanhar a construção do 
Edifício Sede da Câmara no Planalto Central, projeto do 
arquiteto Oscar Niemeyer. Logo após inaugurada Brasília, 
fui nomeado Diretor-Geral daquela Casa do Congresso 
Nacional. Anos depois, em 1977, tive meu nome aprovado 

Ministro aposentado do 
Tribunal de Contas da União, 
Luciano Brandão Alves de 
Souza nasceu no Rio de 
Janeiro, onde se formou em 
Ciências Sociais e Letras pela 
Universidade do Brasil. 
Após 14 anos como Diretor 
Geral da Câmara dos 
Deputados, Luciano Brandão 
chegou ao TCU em 1977, 
onde permaneceu até 1994, 
quando se aposentou. Membro 
de diversas entidades e 
associações, o Ministro Luciano 
coleciona condecorações, e 
atribui às homenagens ao 
fato de que, em toda a sua 
vida pública, em todas as 
circunstâncias, sua atuação “foi 
invariável em sujeição fiel aos 
valores e critérios de isenção e 
dedicação”.

Ministro Luciano Brandão 
Alves de Souza
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pelo Senado Federal para compor o 
Corpo Deliberativo do Tribunal de 
Contas da União, o TCU, onde fiquei até 
aposentar-me em 1994.

Entre outras atividades na Câmara 
dos Deputados, o senhor foi Diretor-
Geral durante muitos anos (1964 a 
1977). Como foi seu convívio com os 
deputados durante essas diversas 
legislaturas?

Como já afirmei acima, exerci 
durante 14 anos o cargo de Diretor-
Geral da Câmara dos Deputados, o que 
fiz extremamente honrado. O convívio 
que tive nessas elevadas funções 
me foi sobremodo recompensador, 
pessoal e funcionalmente. O contato 
diário com parlamentares oriundos 
de todas as regiões de nosso imenso 
e diversificado país possibilitou-me 
a visão bastante ampla dos reais 
e complexos problemas nacionais. 
Guardo também dessa fase de minha 
vida de servidor público a salutar 
experiência do relacionamento com 
os colegas de trabalho da Câmara dos 
Deputados, todos caracterizados por 
sua competência e dedicação à causa 
pública, cultores de uma verdadeira 
mística do trabalho, e exemplares no 
espírito de solidariedade, notadamente 
nos difíceis primeiros anos da mudança 
da Capital Federal para o Planalto.

Que experiências o senhor levou 
para o Tribunal de Contas da União 
após esse período na Câmara dos 
Deputados?

Em síntese, posso afirmar que 
tudo aquilo que aprendi e testemunhei 
em relação à extraordinária vivência 
na Câmara dos Deputados, transferi 
para a minha atividade no Tribunal 
de Contas da União (TCU). Embora 
num plano diferente, foi igualmente 
uma experiência muitíssimo valiosa 
que ali acumulei e muito me honrou. 
Nesse particular, não posso deixar 
de referir-me à convivência, para 
mim muito importante, que passei a 
ter sobretudo com os Ministros da 
Casa, e também com os auditores 
e servidores em geral da mais que 
centenária instituição, cujo espírito 

público observei ser um dos destaques 
de seu comportamento em face da 
obediência à Lei e, por extensão, da 
opinião pública.

E como Ministro do TCU, que 
valores nortearam a sua atuação?

No TCU permaneci de 1977 a 
1994. Lá busquei exercer minhas 
responsabilidades quanto aos processos 
que me coube relatar e também nas 
decisões colegiadas das quais participei 
ao longo de 17 anos. Devo destacar 
que me coube presidir o TCU no biênio 
1981-1982 e relatar as Contas do 
Governo da República relativas a dois 
exercícios: 1978 e 1993. Em todas 
as circunstâncias minha atuação foi 
invariável em sujeição fiel aos valores e 
critérios de isenção e dedicação.

Como o senhor vê a atuação dos 
Tribunais  de Contas  nos dias 
atuais?

Num sentido único e invariável: 

atuar, cumprir e fazer cumprir as 
c o m p e t ê n c i a s  c o n s t i t u c i o n a i s 
solenemente inscritas na Constituição 
de 1988 e nas suas respectivas Leis 
Orgânicas. Na verdade, existe hoje uma 
crescente interação entre o TCU e o 
Poder Legislativo. De destacar também 
o cada vez maior interesse da sociedade 
e dos meios de comunicação para com 
as ações de controle do bom e correto 
uso dos gastos públicos.

Para o senhor, qual é a importância 
dos TCs no exercício do controle 
externo?

I m p o r t â n c i a  s o b r e t u d o  d e 
independência. Entendo que o Sistema 
Nacional Tribunais de Contas (incluindo 
as Unidades dos Estados e Municípios) 
deve caracterizar-se, acima de tudo, 
pela atuação constante, vigilante e 
sempre independente. E isso tem, sem 
dúvidas, um objetivo preferencial: 
o controle externo da boa e correta 
aplicação dos dinheiros públicos.

O Sistema Nacional Tribunais de Contas 
deve caracterizar-se, acima de tudo, pela 
atuação constante, vigilante e sempre 
independente. 
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Mais uma vez – e, infelizmente, não foi a 
última –, a morte implacável, injusta, cruel, 
arrancou de nosso convívio entes que nos 
são caros, alojando, em nós, a dor, a saudade, 

e a triste constatação de impotência.
No dia 10 de novembro de 2010, a morte prematura 

de Marcos Juruena Villela Souto abalou, não só a 
familiares e amigos particulares, mas a todos que tiveram 
o privilégio de conhecê-lo.

Procurador da Procuradoria-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro, consultor-sócio do Escritório Juruena 
e Associados Advogados, professor atuante e um dos 
grandes expoentes na área de Direito Administrativo 
brasileiro, Marcos Juruena deixou inúmeras publicações 
em que aborda, principalmente, direito administrativo, 
regulação, contratos administrativos, direito público e 
agências reguladoras.

A Procuradoria-Geral do Estado realizou em 29 de 
abril, no Rio de Janeiro – data de aniversário e terra 
natal de Marcos Juruena – o “VII Fórum Brasileiro sobre 
as Agências Reguladoras”, como homenagem de seus 
colegas e admiradores. A Revista TCMRJ registrou o 
homenagem na página 121.

Menos de dois meses depois, a cultura jurídica é 
novamente abalada com a notícia do falecimento de 
Hélio Saboya Ribeiro dos Santos, em 7 de janeiro de 
2011. Ex-Procurador-Geral do Estado, Saboya exerceu 
ainda os cargos de presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/RJ), de 1983 a 1985, e presidente da 
APERJ. Como secretário estadual da Polícia Civil, cargo 
que ocupou de 1987 a 1990, foi considerado “figura 

fundamental” na luta contra o crime organizado no 
Rio de Janeiro, ao criar a Associação Rio Contra o 
Crime para dar suporte ao Disque-Denúncia. Saboya 
sempre atuou como advogado nas áreas civil e 
constitucional.

Francisco Mauro Dias, contemporâneo de Hélio 
Saboya na Procuradoria Geral do Estado, é a terceira 
grande perda para a área de direito e para a cidadania 
carioca, em tão curto espaço de tempo: faleceu no dia 
14 de março de 2011, aos 79 anos.

Mauro Dias integrou também a Procuradoria 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, ocupou o cargo de secretário de Estado de 
Administração, no Governo Chagas Freitas, e lecionou 
na UERJ, na Gama Filho (onde foi um dos responsáveis 
pela formatação dos cursos de Mestrado e Doutorado 
em Direito) e na PUC (durante 40 anos na graduação e 
pós-graduação do Departamento de Direito).

Nascido na cidade capixaba de Cachoeiro de 
Itapemirim, Mauro Dias recebeu, em agosto de 2000, 
o título de “Cidadão do Estado do Rio de Janeiro”, 
concedido pela Assembleia Legislativa.

Em setembro de 2009, a Editora Lumen Juris 
publicou o livro “Direito Administrativo – Estudos em 
Homenagem a Francisco Mauro Dias”, de autoria de 
Marcos Juruena Villela Souto. Segundo o autor, “mais 
do que uma notável contribuição ao estudo e ao debate 
de temas relacionados ao direito administrativo, esta 
obra representa uma manifestação da admiração, do 
carinho e do apreço pelo notável Mestre que é Francisco 
Mauro Dias”.

Mundo jurídico perde três 
brilhantes personalidades

Marcos Juruena Hélio SaboyaFrancisco  Mauro Dias
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Folha de São Paulo - 14 de junho de 2011
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O Globo - 15 de junho de 2011
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Folha de São Paulo 
27 de maio de 2011



em pautaem pauta

4º CONINTER discute o controle e a 
sustentabilidade do crescimento econômico



Realizada em 16 a 18 de maio, 
no Rio de Janeiro, a  4ª edição 
do CONINTER - Encontro 
Brasileiro para Capacitação de 

Controladores Internos e Externos teve 
como tema “Controle e Sustentabilidade 
do Crescimento Econômico”. O evento 
contou com o apoio do TCMRJ e a 
coordenação científica do conselheiro 
Antonio Carlos Flores de Moraes.

A mesa de abertura foi composta pelo 
Ministro Benjamin Zymler, presidente 
do Tribunal de Contas da União; pelos 
conselheiros Thiers Montebello, 
presidente do TCMRJ; Antonio Carlos 
Flores de Moraes, também do TCMRJ; 
Francisco de Souza Andrade Netto, 
presidente da Abracom; Salomão 
Ribas Júnior, presidente da Atricon; 
por Fernando dos Santos Dionísio, 
procurador-geral do Município do Rio de 
Janeiro; Antonio César Lins Cavalcanti, 
controlador-geral do Município do Rio 
de Janeiro, e pelo conselheiro Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, presidente 
do TCE/RJ.

Após a abertura, a professora da PUC/
SP, Daniela Campos Libório Di Sarno, 
especialista em políticas ambientais, 
proferiu a palestra “O Controle do Bem 
Ambiental Licenciado: Possibilidades, 
Penalidades e Limites”. Entre os pontos 
abordados pela professora estão o  
bem ambiental e controles prévio, 
concomitante e posterior; interesse 
público e a viabilidade econômica do 
Estado mediante equilíbrio ambiental 
igual a desenvolvimento sustentável; 
competências; a estrutura do Sisnama e 
a Constituição Federal.

O controle interno na fiscalização

Fabrício Motta, procurador-geral 
junto ao TCM/GO, primeiro palestrante 
do dia 17, discorreu sobre “O Controle 
Interno e fiscalização de Licitações e 
Contratos”. Fabrício abordou Controle 

Crescimento econômico foi 
tema do  4º CONINTER

Interno, enfatizando este como função 
de Estado, não função de Governo; 
o posicionamento hierárquico na 
estrutura estatal; o regime jurídico 
dos servidores: a garantia do correto e 
imparcial desempenho das funções; os 
deveres-poderes da autoridade política: 
estruturação e formação continuada; 
os deveres-poderes dos controladores, 
a lém dos  demais  estabelecidos 
na Constituição; leis e outros atos 
normativos: orientação, prevenção e 
correção; o controle interno e demais 
controles: vínculos institucionais 
estruturados e a colaboração na proteção 
ao interesse público. Em Licitações, 
Fabrício Motta alertou sobre riscos, como 
falta de planejamento para as aquisições, 
sobretudo as contínuas; a descrição 
genérica ou imotivada do objeto; o 
objeto que não atende à necessidade 
pública, os pontos de atenção e, como 

evitar orientações controversas dos 
órgãos de controle e a edição de súmulas 
administrativas com dúvidas recorrentes, 
padronizando os entendimentos a serem 
adotados. Falando sobre Planejamento 
da fiscalização, o procurador enumerou 
a designação do servidor; a necessidade 
de contratação de terceiros ou nomeação 
de equipe de apoio; a feitura de ato 
normativo abordando os aspectos 
organizacionais e procedimentais, e a 
conveniência de constar no contrato as 
competências do fiscal e as formas de 
exercício da fiscalização, entre outros.

 
 Experiência Argentina

A seguir, Carlos Botassi, Doutor em 
Ciências Jurídicas e Sociais (Faculdade 
de Direito da Universidade Nacional 
de La Plata – UNLP), dissertou sobre “A 
Experiência Argentina no Controle do 

Fabrício Motta, primeiro palestrante do dia  
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Meio Ambiente como Sustentabilidade 
d o  C re s c i m e n to”,  t ra z e n d o  a o s 
presentes as medidas tomadas pelo 
governo argentino para promover o 
desenvolvimento industrial sem agredir 
demasiadamente o meio ambiente. 
Botassi acredita que, mesmo que no 
âmbito internacional ainda se aguarde o 
cumprimento de medidas de proteção ao 
meio ambiente, na Argentina “é preciso 
abandonar a indiferença a respeito 
dos custos ambientais, e disciplinar o 
setor empresarial para que assuma um 
compromisso real e efetivo a respeito do 
crescimento sustentável”. 

Segundo Botassi, a fiscalização 
do cumprimento de toda legislação 
ambiental  na Argentina,  mesmo 
quando se trata de leis nacionais, é de 
competência dos órgãos administrativos 
e judiciais provinciais, exceto o caso em 
que a questão transcenda o interesse 
local, afetando a duas ou mais províncias. 
O que resulta acertado, afirma Botassi: 
“Os problemas ecológicos requerem uma 
atenção imediata e próxima conforme 
suas características pontuais. Assim, 
por exemplo, na Ciudad Autônoma de 
Buenos Aires, uma questão ambiental 
urgente é o extraordinário nível de 
barulho nas zonas centrais das cidades, 
enquanto que, nos silenciosos povos 
e cidades do interior da Província de 
Buenos Aires, o flagelo ambiental está 
constituído pelos cíclicos alagamentos 
que afetam a milhares de hectares de 
campos férteis”.

Erradicar a pobreza é o desafio de 
Brasil e Argentina, para Carlos Botassi, 
“no qual parecem se encontrar bem 
encaminhados, se repararmos nas cifras 
oficiais sobre redução de pobreza; mas 
basta olhar ao nosso redor para advertir 
que ainda temos muito por fazer”.   

Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público-NBCASPs

 Primeiro palestrante da tarde, 
o professor Sérgio Jund falou sobre 
o “Impacto nos Sistemas Contábeis 
da Administração Pública com a 
Aplicação das NBCASPs”, e apresentou 
as transformações por que vem 
passando a Contabilidade brasileira 

nos últimos anos, a fim de acompanhar a 
integração dos mercados e a exigência de 
investidores e credores. Sobre o Sistema 
Contábil Público, Jund esclareceu que 
“representa a macroestrutura de 
informações sobre registro, avaliação, 
evidenciação e transparência dos atos 
de Estado da gestão pública, com o 
objetivo de orientar e suprir o processo 
de decisão e a correta prestação de 
contas. O Sistema vai regulamentar toda 
essa macroestrutura do chamado ciclo 
de gestão pública”.

 Em relação à Lei nº 4320, Sérgio 
Jund acredita que sua contabilidade 
reflete a execução orçamentária: “o objeto 
da contabilidade, que é o patrimônio, 
não é adequadamente demonstrado 
dentro dessa lógica contábil. Então, o 
que se pretende com esse novo modelo 
é o registro contábil das variações 
ocorridas nos patrimônio público, que 
ficaram de fora. [....] O que a Norma 
Brasileira de Contabilidade resgata e 
que a Secretaria do Tesouro Nacional, 
juntamente com o Conselho Federal de 
Contabilidade, apresenta como solução 
e torna obrigatória, é uma contabilidade 
que reflita a exata posição patrimonial 
de cada ente público que está sobre 
avaliação ou contabilização”, afirma 
Jund.

Mudanças no Direito tradicional

J u a r e z  Fr e i t a s ,  p r o f e s s o r  e 
coordenador do Mestrado e do Doutorado 
em Direito da PUC/RS e professor da 
UFRGS foi o último palestrante do dia, com 
o tema “O novo Direito Administrativo e 
a Sustentabilidade”, citando inicialmente 
relatório elaborado pela Comissão 
Mundial  sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que ressalta o risco do 
uso excessivo dos recursos naturais sem 
considerar a capacidade de suporte dos 
ecossistemas.“Esse relatório tinha um 
conceito amplamente difundido, que não 
é errado; é um bom conceito de partida”. 
O Relatório de Brundtland (1987) diz 
que o desenvolvimento sustentável 
dos recursos naturais deve “suprir as 
necessidades da geração presente sem 
afetar a possibilidade das gerações 
futuras de suprir as suas”, disse. “Esse 

é o conceito de sustentabilidade mais 
difundido hoje no mundo. Aqui já aparece 
a preocupação com as necessidades 
de gerações futuras (...) No conceito, 
entretanto, há problemas. Não acentua, 
ao meu juízo, suficientemente, a ideia 
de direitos das gerações futuras. Todo 
o Direito ambiental, hoje em dia, está 
centrado nessa ideia de que, assim como 
as gerações presentes, as futuras gerações 
são titulares de direitos fundamentais. 
Isso muda completamente o Direito 
tradicional. Hoje há um entendimento 
de que gerações futuras que sequer 
nasceram, sequer foram concebidas, são 
titulares de direitos de desenvolvimento 
sustentável”. 

Para o professor Juarez Freitas, 
hoje, obrigatoriamente,  inclusive por 
força de lei do princípio constitucional 
da sustentabilidade, as contratações 
públicas brasileiras  têm de ser 
sustentáveis e, “os tribunais de contas, 
o Judiciário, e o controle interno têm 
obrigação imediata de realizar controle 
de sindicabilidade a este princípio 
constitucional. Nao é por faculdade, 
não é uma opção longínqua e remota, 
mas uma obrigação constitucional e 
imediata”. Em prosseguimento, Juarez 
Freitas citou a “importantíssima Lei  nº 
12187/2009, que instituiu a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima e que 
mudou o regime das  licitações. “Uma 
das poucas   leis que estabelece normas 
gerais válidas para o regime de licitações. 
(...) Já temos um diploma legal. A lei 

Carlos Botassi fala da experiência argentina
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que autoriza critérios diferenciados em 
função do princípio da sustentabilidade . 
Além disso, já em 2010, foi alterada a Lei 
de Licitações, justamente para consagrar 
o principio da sustentabilidade, o que 
gera, entre outros efeitos, a alteração 
necessária do conceito do que seja a 
proposta mais vantajosa e do critério 
de julgamento das licitações”, afirma o 
professor.         

Obras do PAC- Programa de 
Aceleração do Crescimento

R e s p o n s á v e l  p e l a  p a l e s t r a 
inaugural do segundo dia, o procurador 
do Município, Fernando Dionísio, 
apresentou um vídeo para ilustrar o 
tema “O controle e a sustentabilidade 
do crescimento econômico: operação 
urbana consorciada”. Convicto de que a 
Cidade do Rio de Janeiro precisa sofrer 
modificações infraestruturais urgentes, 
Fernando mostrou alguns projetos que 
já vêm sendo realizados. 

 “Seja por conta da quantidade 
de eventos ou da própria necessidade 
da população, intervenções têm de ser 
feitas na Cidade do Rio de Janeiro. Ao 
longo desses anos, a Cidade passou 
por transformações significativas de 
governo; fruto da fusão, o Rio assumiu 
uma série de encargos e problemas. As 
duas últimas intervenções foram a Linha 
Vermelha, na década de 92, e a Linha 
Amarela, em 97”.

Fernando lamentou o abandono 
e a degradação da área do Porto do 
Rio. “Há muito tempo se tenta renovar, 
mas é uma área complicada porque 
70% dos imóveis são de titularidade 
da União ou de empresas da União. 
Mas tudo agora está sendo feito dentro 
da sustentabilidade. Para o Projeto 
‘Porto Maravilha’, foi elaborada uma lei, 
aprovada em previsão do Plano Diretor, 
que envolve a revitalização de áreas 
dentro de cinco bairros da Cidade. A 
obra, prevista para três anos, fará as 
seguintes transformações: demolição 
da Perimetral (mas, antes, há a previsão 
de se construir uma via paralela para o 
escoamento do trânsito); reconstrução 
de todas as redes de esgoto, água, 
abastecimento de energia e drenagem. 

O contrato é de 15 anos, e os recursos 
serão da própria operação: valor obtido 
com a venda de CEPAC – Certificado de 
Potencial Adicional de Construção. É a 
maior PPP feita no Brasil até hoje: valor 
total de R$ 7,5 bilhões”, informou. 

O controle dos três poderes

Em seguida, o procurador do Estado, 
Flávio Willeman, discutiu “O controle 
nas Concessões de Serviços Públicos”. 
Para Flávio, o ressurgimento do instituto 
das concessões no direito brasileiro 
ganhou “fôlego especial” em 1995, 
com a Lei Geral de Concessões, de 
nº 8987. “O artigo 2º da Lei nº 8987 
definiu a concessão como um contrato 
administrativo por meio do qual o 
Estado transfere a execução de serviços 
à empresa privada, por sua conta e risco. 
Já a Lei nº 11079, de 2004, instituiu a 
Parceria Público Privada – PPP. Uma das 
características desse modelo é a partilha 
de risco que, ao contrário da lei anterior, 
exige que o Poder Público desembolse 
recursos públicos para contratar o 
parceiro privado”. 

Diante do panorama atual da 

legislação brasileira, Flávio    fez algumas 
considerações acerca dos controles 
desenvolvidos pelas três esferas de 
poder: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
“O Poder Executivo é o poder concedente 
que tem a prerrogativa de regular 
a forma como as concessões serão 
executadas pela iniciativa privada e, por 
certo, detém mecanismos de controle 
que vão, desde o estabelecimento da 
modelagem para descentralização do 
serviço, até a verificação se essas metas 
estão sendo cumpridas. O executivo 
tem o poder, inclusive, de adentrar em 
critério de vida financeira das empresas 
concessionárias”.

Segundo Flávio, as agências de 
regulação foram criadas, na década de 
90, em resposta às discussões sobre o 
poder de controle do Poder Executivo. 
“As agências reguladoras surgiram como 
mecanismo de garantir estabilidade 
nas relações jurídicas entre concedente 
e concessionária. Quanto ao Poder 
Judiciário, eu destacaria a atuação de 
controle de constitucionalidade, ou não, 
de alguns atos. Já o Poder Legislativo, na 
minha opinião, não tem a possibilidade 
de exercitar controle de concessão. 

Conselheira Nafuh Gouveia, do TCE/AC, com o palestrante Fernando Dionísio 
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Pode sim, e deve, levar em consideração 
a execução e os aspectos contratuais 
envolvidos”, analisou.

O controle do controle

Coube ao presidente da ATRICON e 
conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, Salomão Ribas 
Júnior, a defesa da criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas-CNTC. 
Salomão acredita que, à semelhança dos 
Conselhos Nacionais de Justiça-CNJ e do 
Ministério Público-CNMP, a criação do 
CNTC contribuirá para o aprimoramento 
do sistema de controle externo do País. 
“Nós, membros dos TCs, defendemos 
esta posição ao fazermos a avaliação de 
que os nossos mais sérios problemas 
são a falta de uniformização das nossas 
decisões, e a falta de uma jurisprudência 
administrativa adequada que permita a 
melhoria da qualidade da fiscalização e 
do controle”.

Salomão analisou as duas Propostas 
de Emendas Constitucionais – PECs 
que se encontram em tramitação no 
Congresso Nacional. “Uma das principais 
diferenças entre as duas propostas 
é em relação ao número e a origem 
dos membros do CNTC. A proposta do 
senador Casagrande, PEC nº 30, prevê 
um Conselho formado por 17 integrantes, 
no qual haveria a participação de 
representantes de conselhos e ordens 
de classe, além de ministros do TCU, 
conselheiros etc. Já a PEC nº 28, do 
deputado Vital do Rêgo Filho, propõe 
que sejam apenas nove membros, 
composição apoiada pela ATRICON, pelo 
IRB, e pela maioria dos conselheiros e 
auditores de conselheiros. Outra PEC que 
deve ser considerada nessa discussão é 
de nº 463/2010 da Câmara Federal, de 
autoria do Deputado Mendes Ribeiro. 
Pela proposta, é criado um Conselho 
Nacional do Ministério Público de Contas 
com sete membros”.

Para Salomão, o Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas pode dar 
celeridade processual e acabar com 
nuvens de suspeitas generalizadas que 
pairam sobre todos os membros dos 
TCs. “O CNTC seria um órgão público 
constitucional,  não jurisdicional, 

Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes e André Araújo, diretor da JAM Jurídica

com competência e atribuições dos 
membros fixadas na Constituição, com 
a finalidade de exercer um novo tipo 
de controle externo administrativo e 
correcional, fiscalizando e controlando 
as atividades administrativas e a conduta 
dos Ministros conselheiros, auditores e 
dos membros dos Ministérios Públicos 
junto aos Tribunais. Em linhas gerais, 
essa é a ideia da criação de um controle 
do controle”.

Políticas públicas sustentáveis

A procuradora do Município, Vanice 
Lírio do Valle, deu sequência ao encontro 
com a palestra “Controle das Políticas 
Públicas”. Como ponto de partida 
de sua exposição, Vanice definiu e 
correlacionou “planejamento”, “política 
pública”, “sustentabilidade” e “controle”. 
“Planejamento é a técnica de diagnóstico 
e proposição de soluções para os 
problemas, pensando no futuro. Política 
pública é o processo de formulação de 
diagnose dos problemas, eleição da linha 
de atuação, implementação da linha 
eleita, e avaliação. Portanto, verificamos 
que a materialização do planejamento se 

dará por intermédio dos instrumentos 
das respectivas políticas públicas. E, 
sustentabilidade, segundo Robert Solow, 
é uma obrigação moral que devemos ter 
para com as gerações seguintes; uma 
imposição de que não satisfaçamos 
aos nossos próprios interesses através 
do empobrecimento dos nossos 
sucessores”.

Va n i c e  l a m e n t o u  a  fa l t a  d e 
preocupação e  cuidado da ação 
estatal em relação aos instrumentos 
de planejamento. “Não obstante a 
sinalização constitucional para o 
planejamento e para o detalhamento 
setorial do planejamento por intermédio 
das respectivas políticas públicas, não é 
isso que temos vivido, a rigor, no âmbito 
de nossa administração”.

Segundo Vanice, para se conseguir 
políticas públicas sustentáveis, é 
primordial que se tenha garantia e 
coerência da ação pública, o que exige uma 
interface dinâmica com o planejamento. 
“O governo é o consignatário da tutela 
do interesse público futuro, que traduz 
gestão fiscal responsável. E ‘eficiência’ é o 
ponto de encontro entre sustentabilidade 
e controle”, finalizou.

Flavio WillemanSalomão Ribas
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Visão ampliada do controle

Em palestra de encerramento, o 
professor Luciano Ferraz analisou a Lei 
nº 12.349/ 2010 e seus impactos na 
atividade de controle. Segundo Luciano, 
a Lei nº 12.349 não altera apenas a Lei de 
Licitações, mas altera, também, normas 
relativas à relação que se passa entre 
instituições federais de ensino superior 
e suas fundações de apoio. 

“Os pontos centrais da Lei nº 12.349 
são: o regime jurídico diferenciado 
das fundações de apoio, e a nova 
principiologia no sistema licitatório, o 
qual se destina a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, 
a promoção do desenvolvimento 
nacional,  intervenção econômica 
indireta, desenvolvimento tecnológico, 
proteção do mercado nacional,  e 
sustentabilidade. Em linhas gerais, o 
processo licitatório deixa de ser visto na 
sua perspectiva tradicional para ser visto 
como instrumento de política industrial 
e de prospecção social”.

Para Luciano, as ações administrativas 
perpassam, necessariamente,  as 
atividades de planejamento, coordenação, 
direção, execução e controle. “A atividade 
de controle é de suma importância, na 
medida em que traça a possibilidade 
de realização dos chamados feed back 
de correção. Chamo a atenção para 
a função regulatória da licitação: o 
controle como medidor de efeitos sociais 
e econômicos. É importante que a visão 
do controle seja ampliada, não só para 
o ato administrativo isolado, mas, sim, 
para o conjunto da ação governamental e, 
aí, passaremos ao controle das chamadas 
políticas públicas, que são aquelas que 
detectam as falhas e propõem soluções, 
para melhoria do desempenho dos 
projetos, órgãos e entidades, encerrou”.

A reunião anual da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil – Atricon ocorreu no Rio de Janeiro, dia 17 de maio, e 
contou com a presença de conselheiros de vários Tribunais de 
Contas. O encontro aconteceu no Othon Palace Hotel, em paralelo ao  

4º CONINTER – Encontro para a Capacitação de Controladores Internos e 
Externos, apoiado pela Atricon, Abracom, Instituto Rui Barbosa e TCMRJ. 

Durante a reunião, o conselheiro Salomão Ribas, presidente da Atricon, 
apresentou o Relatório de Atividades de 2010 e comentou os principais itens, 
com destaque para o acompanhamento de ações que tramitam na Justiça, e 
matérias que estão no Congresso Nacional relacionadas às Cortes de Contas. 
Foram apresentados também os resultados parciais de uma pesquisa feita 
com membros dos Tribunais de Contas, cujo resultado deverá ser divulgado 
em breve. 

Outro tema debatido na reunião foi a realização do 3º Seminário Nacional 
de Comunicação dos Tribunais de Contas, que será sediado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o vice-presidente da Atricon, 
conselheiro Antonio Joaquim, apresentou sugestões de temas a serem 
abordados no evento. 

Reunião da Atricon é realizada 
durante o 4º CONINTER

Palestrante Juarez Freitas com o conselheiro Antonio Joaquim, do TCE/MT

Vanice Lírio do Valle
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O conselheiro do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, Antonio Carlos 
Flores de Moraes, recebeu conselheiros 
de diversos tribunais, autoridades e 

amigos num coquetel para o lançamento de seu livro 
“O Estado Gestor e a Cidadania” - Tomo I: “O Estado 
Global e a Formação Social Brasileira” (Editora JAM 
Jurídica). O lançamento aconteceu dia 16 de maio, no 
Rio Othon Palace, ao final da palestra de abertura do 
CONINTER – Encontro Brasileiro para Capacitação 
de Controladores Internos e Externos, do qual o 
conselheiro é o Coordenador Científico. 

O livro “O Estado Gestor e a Cidadania” é resultado 
da tese apresentada pelo autor na Faculdade de 
Direito da Universidade de Salamanca, na Espanha, em 
novembro de 2010. O Tomo I é o primeiro de outros 
dois que finalizam a publicação da tese.  

Antonio Carlos Flores de Moraes é professor da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
Doutor Stricto Sensu pela Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, Espanha, tendo exercido 
cargo no Ministério Público da União, junto à Justiça 
do Trabalho. Foi secretário de Fazenda do Município 
do Rio de Janeiro e presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

Conselheiro Antonio Carlos 
lança livro sobre cidadania

Antonio Carlos Flores de Moraes com o 
presidente Thiers Montebello
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Equipe da JAM Jurídica, 
organizadora do evento

Conselheiros Manoel Paulo de 
Andrade Neto, do TCDF, Antonio 

Julio Bernardo Cabral, do TCE/AM, 
senador Bernardo Cabral, Thiers 
Montebello e conselheiro Antonio 
Cristóvão Correia de Messias, do 

TCE/AC

Saturnino Braga, 
Bernardo Cabral, 
Thiers Montebello e 
desembargador Ricardo 
Binato de Castro

Antonio Carlos Flores de 
Moraes, advogado Thales 
Montebello, juiz Marcius 
Ferreira, jornalista 
Maurício Azêdo, 
presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa, 
conselheiro Francisco 
Netto, presidente do 
TCM/BA e Marco Antonio 
Scovino, do TCMRJ
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P
ortugal  acolheu, no período de 30 de maio 
a 3 de junho, os 230 participantes  do VIII 
Congresso EUROSAI – União Europeia dos 
Tribunais de Contas, cuja organização, este 

ano, coube ao Tribunal de Contas de Portugal. O 
congresso teve como temas principais os desafios, 
exigências e responsabilidades dos gestores públicos, 
e o papel dos tribunais de contas no controle das 
entidades reguladoras independentes.

VIII Congresso da EUROSAI  
é   realizado em  Lisboa

Participantes do VIII Congresso da EUROSAI  

Logo do Congresso
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O VIII Congresso da União Europeia das Entidades Superiores de 
Fiscalização tratou, também, de aspectos atuais e relevantes do processo 
de fiscalização e controle da administração pública.

 Com a presença de mais de uma centena de representantes dos países 
europeus, o evento teve como convidados especiais os representantes dos 
países de língua portuguesa, entre os quais o Brasil. A delegação brasileira 
foi liderada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da 
União, e integrada pelos representantes da ATRICON, conselheiros 
Salomão Ribas Jr. (presidente) e Thiers Montebello (vice-presidente); 
do Instituto Rui Barbosa, conselheiro  Manoel Castro (vice-presidente) 
e  pelo Assessor  do TCMRJ,  Sergio Tadeu Sampaio Lopes.

Durante o evento, sucedendo à Polonia, Portugal assumiu,  por três anos, 
a presidência da EUROSAI, fato considerado pelo presidente do Tribunal 
de Contas de Portugal, Guilherme d’Oliveira Martins, o reconhecimento 
de Portugal na sua tarefa e no modo como tem trabalhado. “Não se trata 
de uma rotação, trata-se de uma escolha por uma instituição que pode 
contribuir para o reforço dos tribunais de contas”, disse. 

O conselheiro Thiers Montebello  considerou a eleição do presidente 
do Tribunal de Contas de Portugal  para dirigir a EUROSAI no próximo 
período “altamente positiva para os países de língua portuguesa”.  

No evento estiveram representados 54 países e 14 organizações 
internacionais de tribunais de contas.

Conselheiro Manoel Castro e Neuza Castro Guilherme d’Oliveira Martins e  Thiers Montebello 

Conselheiro Salomão Ribas Júnior, Teresita e o ministro Ubiratan Aguiar, Manuel Nuñes Peres, presidente do Tribunal de Contas da 
Espanha e Thiers Montebello
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Ao abrir o 2º Encontro Norte 
e Nordeste dos Tribunais de 
Contas realizado em Belém, 
Pará, no período de 16 a 18 de 

março, o conselheiro José Carlos Araújo, 
presidente do TCM/PA, falou da alegria 
do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará, anfitrião do evento, em 
receber os participantes. 

Durante a abertura, o presidente 
Thiers Montebello foi homenageado com 
o diploma e a “Medalha Egydio Salles”, 
junto com mais vinte autoridades que se 
destacaram na prestação de relevantes 
serviços à sociedade. O governador 
Simão Jatene, o deputado Manoel 
Pioneiro, a desembargadora Raimunda 
Noronha, o presidente da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas 
(Atricon), conselheiro Salomão Ribas, o 
presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
conselheiro Severiano Costandrade, 

TCM/PA realiza encontro de 
TCs do Norte e Nordeste

Fo
to

s:
 S

ér
gi

o 
Ta

de
u

 S
am

pa
io

 L
op

es

   
  

Conselheiros  Carlos Pinna de Assis, do TCE/SE, Thiers Montebello, José Carlos Araújo e professor Alexandre de Moraes

Thiers Montebello recebe a homenagem do TCM/PA



112 maio 2011 - n. 47     Revista TCMRJ   

E
M

 P
A

U
T

A

foram alguns dos homenageados. 
O evento, que contou com a presença de 

renomados palestrantes e 
representantes de quase 
total idade dos TCs da 
região e de outros estados 
brasileiros, iniciou com a 
palestra do presidente do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Ofhir 
Cavalcante, que falou sobre a 
proposta de criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de 
Contas. Os professores Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes e 
Alexandre de Moraes abordaram, 
respectivamente, os temas “A 
repercussão do julgamento 
de licitações,  contratos,  e 
convênios sobre a aplicação da 
LC 135” e “Atualidades do Direito 
Constitucional”. O conselheiro 
Salomão Ribas falou sobre os 
principais desafios dos Tribunais 
de Contas na atualidade. Ribas 
disse que o principal desafio 
político-institucional dos TCs 
é vencer “a distância que ainda 
separa conselheiros, auditores, 
procuradores e corpo técnico”, 
e enfatizou que as soluções encontradas no 
âmbito do Promoex sejam adotadas pelos Corpos 

Conselheiros Salomão Ribas Júnior, Thiers Montebello e Antonio  Joaquim, do TCE/MT

Deliberativos dos Tribunais de Contas. Coube 
ao desembargador Milton Nobre 
discorrer sobre a “Competência dos 
Tribunais de Contas e da Secretaria 
do Tesouro Nacional em face do 
Art. 50, parágrafo 2º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: pontos e 
contrapontos”.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, encerrou o 2º Encontro 
Norte e Nordeste dos Tribunais 
de Contas abordando as questões 
políticas e jurídicas envolvidas 
no projeto de implantação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
aprovada no ano de 2000.“Ao 
final se conseguiu aprovar 
uma lei apoiada em princípios 
relativamente simples, mas 
d o t a d a  d e  m e c a n i s m o s 
sofisticados. Saiu da seara 
do Judiciário e do Congresso 
e ganhou as ruas”, afirmou. 
Gilmar Mendes disse que 
os tribunais de contas têm 
um papel importante na 
efetivação da transparência, 

execução e aprimoramento da lei. Após a 
palestra, o ministro foi homenageado com 
a “Medalha Egydio Salles”, entregue pelo 
conselheiro José Carlos Araújo.
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No dia 15 de abril, no 
Auditório do Espaço 
Cultural Humberto 
Braga, do TCE/RJ, 

ocorreu a segunda edição do 
ano do projeto “Tardes do 
Saber”. A secretária-geral de 
Controle Externo do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, Elaine Faria de Melo, 
destacou, na abertura do evento, 
a importância de a Saúde ter sido 
escolhida como o Tema de Maior 
Significância (TMS) em 2011. 

Segundo Elaine, a escolha 
mostra “um trabalho inovador, 
um esforço da área de Controle 
Externo, que deve ser divulgado, 
pois a situação da Saúde interessa 
sempre a todos”. “Essa divulgação 
deve ser tanto interna, pois os 
colegas têm pouco tempo para se 
inteirarem sobre o que está sendo 
feito, quanto externa”, afirmou. 

Elaine agradeceu a presença de 
Lucia Knoplech, Inspetora-geral da  
4ª IGE do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ). Em resposta, 
Lucia elogiou a iniciava de os dois tribunais 
se unirem e trabalharem na mesma 
linha. 

Após a abertura, foram ministradas 
as palestras “Programa Saúde da Família”, 
por Marcelo da Silva Ribeiro, do TCMRJ 
e “TMS: Relevância e Características”, 
por José Mota da Silva Filho; “ Programa 
Saúde da Família e Unidades de Pronto 
Atendimento”, por Sergio Wilson Sefer 
Nóbrega; “Planejamento de Auditorias para 
o Programa PSF”, por Bruno Vilas Boas; 
“ Planejamentos Municipais em Saúde e 
Centrais de Regulação”, por  Marco Aurélio 
Rocha Rabello, todos técnicos do TCE/RJ.

Programa de Saúde da Família 
atinge 30% da população

O servidor da 4ª Inspetoria Geral da 

Secretaria de Controle Externo do TCMRJ 
Marcelo da Silva Ribeiro, iniciou a série 
de palestras da 2ª edição do Projeto 
“Tardes do Saber”.

Ao falar sobre “Programa Saúde da 
Família”, o técnico apresentou dados 
sobre uma auditoria operacional 

realizada em 2009, no âmbito 
do Programa de Modernização 
do Controle Externo (Promoex), 
envolvendo a Estratégia da Saúde 
da Família no município do Rio de 
Janeiro.

O levantamento do TCMRJ 
abrangeu  f inanciamento  da 
Estratégia de Saúde da Família; 
fornecimento de medicamentos; 
instalações físicas e funcionamento 
das unidades; cumprimento da 
carga horária de 40 horas; regulação 
de consultas e exames solicitados 
pelas unidades de PSF; e avaliação 
por meio de indicadores. Marcelo 
esclareceu que a União deve 
aplicar R$ 4,10 por habitante/ano 
nos medicamentos que compõem 
a assistência farmacêutica 
b á s i c a ,  e n q u a n t o  c a b e  a 
estados e municípios aplicar 
R$ 1,50, nos termos da Portaria  
MS 3237/07. 

Segundo Marcelo, a cobertura do 
“Programa Saúde da Família” atinge 30% 
da população do Estado do Rio de Janeiro, 
bem abaixo da média nacional de 47%, e a 
capital está em último lugar, dentre cinco 
capitais pesquisadas, com o percentual 
de cobertura muito baixo, em torno de 

Ações inovadoras da Saúde são 
tema de encontro no TCE-RJ

Lucia Knoplech, 
na abertura do 
evento
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do PSF na capital estão incompletas, 
o que compromete o atendimento e a 
capacidade de resolver os problemas 
dos usuários das unidades. Os outros 
municípios  apostam na Estratégia da 
Saúde da Família”, afirmou.

O técnico do TCMRJ relatou que a 
Secretaria de Saúde estava trabalhando 
com dois modelos assistenciais. Uma 
Estratégia de Saúde da Família, com 
a ‘busca ativa’ por parte dos agentes 
comunitários de saúde, e o modelo 
assistencial tradicional, por intermédio 
dos centros municipais de saúde e dos 
postos de saúde. 

“Até que ponto a estratégia da 
saúde da família apresenta resultados 
melhores que o modelo assistencial 
tradicional?”, perguntou. “Tentamos 
avaliar e não foi muito simples porque 
são modelos diferentes. A Estratégia 
de Saúde da Família apresentou um 
resultado levemente mais favorável do 
que a assistência tradicional.”

O Projeto “Tardes do Saber” é 
promovido pela Escola de Contas e 
Gestão do TCE-RJ.

Marco Aurélio Rocha Rabello, Sergio Wilson Sefer Nóbrega, Paula Alexandra Nazaré, diretora da Escola de Contas, Lucia Knoplech, 
José Mota da Silva Filho, Bruno Vilas Boas e Marcelo da Silva Ribeiro

Marcelo da Silva 
Ribeiro, do TCMRJ, 
apresenta o 
“Programa Saúde da 
Família”

TMS: 25% da capacidade 
de auditoria

Como Tema de Maior Significância, 
a área de saúde pública concentrará 
25% de toda a capacidade de auditoria 
do TCE-RJ neste exercício. A fiscalização 
englobará os seguintes aspectos: 
Atenção Básica (Estratégia Saúde de 
Família), Centrais de Regulação (que 
administra o fluxo de    pacientes entre 

os postos de saúde, ambulatórios e 
hospitais de urgência e emergência), 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
e Planejamento Municipal em Saúde. 

 Nos anos seguintes, os auditores 
farão o monitoramento do que for 
determinado, em razão das auditorias, 
cujos benefícios esperados são, entre 
outros, uma ação integrada do controle 
externo e o fortalecimento do controle 
social.
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O TCMRJ participou, nos dias 1o e 2 de março, em 
Teresópolis, do IV Encontro de Controle Social 
do Rio de Janeiro - Região Serrana, evento de 
capacitação em controle de gastos públicos em 

ações emergenciais promovido pela Controladoria-Geral 
da União (CGU) com o apoio do Grupo de Trabalho para o 
Controle Social no Estado do Rio de Janeiro (GTCS), do qual 
o TCMRJ é partícipe. O Inspetor Geral da 7ª IGE, Marcos 
Mayo Simões e o Coordenador do NEP, Carlos Augusto 
Werneck de Carvalho representaram o TCMRJ.

O encontro, que aconteceu no Teatro Municipal de 
Teresópolis, contou com cerca de 120 participantes e teve 
por objetivo capacitar agentes municipais, conselheiros 
de políticas públicas, lideranças e cidadãos quanto ao uso 
dos recursos doados para o atendimento das situações de 
calamidade pública nas cidades atingidas pelas enchentes 
de janeiro de 2011.

O TCMRJ participou, também, de debate acadêmico 
promovido no Centro Universitário Serra dos Órgãos 
– UNIFESO com o objetivo de sensibilizar estudantes 
universitários da região quanto à importância da questão 
do controle social dos gastos públicos.

TCMRJ participa de 
capacitação em Teresópolis

Mesa de abertura do 4º Encontro de Controle Social do Rio de Janeiro - Região Serrana

Em primeiro plano, Carlos Augusto Werneck de Carvalho e 
Marcos Mayo Simões, representantes do TCMRJ
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O
s primeiros servidores 
aprovados no Concurso 
Público para provimento 
nos cargos de analista de 
Informação, engenheiro 

e técnico de Controle Externo tomaram 
posse, em 1º de junho, no Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro. 
O concurso foi realizado no início de 

Concursados tomam posse 
no TCMRJ

2011, tendo sido chamados, nesse 
primeiro momento, seis analistas, 14 
engenheiros e 40 técnicos.

A  s o l e n i d a d e ,  r e a l i z a d a  n o 
Auditório Luiz Alberto Bahia, contou 
com a presença do conselheiro José de 
Moraes Correia Neto, vice-presidente 
do TCMRJ, do chefe de gabinete da 
Presidência, Sérgio Domingues Aranha; 

do procurador-chefe da Procuradoria 
Especial, Carlos Henrique Amorim 
Costa; do diretor da Secretaria de 
Controle Externo, Marco Antonio 
Scovino; do diretor da Secretaria de 
Atividades Administrativas, Heleno 
Chaves Monteiro e do diretor da 
Assessoria de Informática, Rodolfo 
Luiz Pardo dos Santos. Na plateia, os 

Grupo dos novos servidores. 
Ao fundo, o vice-presidente e diretores  

Heleno Monteiro, diretor da SAA, Marco Antonio Scovino, diretor da SCE, Carlos Henrique Amorim, procurador chefe, conselheiro José 
de Moraes, Sérgio Aranha, chefe de gabinete da Presidência e Rodolfo Pardo, assessor chefe da Assessoria de Informática
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inspetores gerais de todas as IGE’s 
e servidores de diversos setores do 
TCMRJ estiveram presentes para 
recepcionar os novos colegas. 

Em exercício da presidência, o 
conselheiro José de Moraes Correia 
Neto saudou aos servidores aprovados 
“em nome do Corpo deliberativo e 
de todos os servidores deste Órgão, 
com nossos melhores votos de boas-
vindas”. José de Moraes reconheceu, 
também, o mérito dos aprovados: “O 
brilhante desempenho dos recém-
nomeados no concurso de seleção está 
em perfeita sintonia com o alto padrão 
de qualificação do corpo técnico 
deste Tribunal, motivo de orgulho da 
nossa Instituição e garantia do bom 
cumprimento da missão de fiscalização 
e controle externo das contas públicas 
municipais, confiada pela população ao 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro”, elogiou. 

Para os recém-chegados, a alegria da 
vinda se misturava à responsabilidade 
de integrar um dos tribunais de contas 
mais conceituados do Brasil. “O grupo 
está muito feliz e entusiasmado. 
Esta casa, que nos recebe de forma 
tão acolhedora merece, de volta, 
dedicação, qualidade, e um trabalho 
muito bem feito”, resumiu Emil Leite 
Ibrahim, técnico de Controle Externo, 
primeiro colocado no concurso.

Logo após todos serem chamados, por 
ordem de classificação, para assinarem 

Novos servidores, durante a solenidade 

o Termo de Posse, o conselheiro José de 
Moraes encerrou a cerimônia. 

Antes de iniciarem suas atividades, 
os servidores empossados participarão 
de um curso de formação, no período 
de 02 a 09 de junho, com palestras 
que totalizarão, aproximadamente, 
36 horas.  O curso, planejado pelo 
responsável pelo Núcleo de Estudos 
e Pesquisas - NEP, Carlos Augusto 
Werneck Carvalho; pelo diretor da 
Secretaria de Controle Externo, Marco 
Antonio Scovino, e pelo assessor da SCE, 
Fabio Furtado, engloba apresentações 
de diversos setores do TCMRJ, visando 
a proporcionar ao novo servidor 
o conhecimento das atividades do 
Tribunal, bem como os direitos e 

deveres do Quadro Efetivo.
Para Fabio Furtado, técnico de 

Controle Externo concursado em 2003, 
a entrada de novos servidores auxilia 
no processo de aprimoramento do 
exercício das atividades do Tribunal, 
já que, segundo ele, “muitos trazem 
experiência da iniciativa privada e até 
de outros órgãos públicos, agregando 
novas ideias e sugerindo a realização ou 
até supressão de alguns procedimentos 
com o objetivo de facilitar ou mesmo 
incrementar as rotinas de trabalho 
desta Corte de Contas”.  Fabio se 
congratula com os novos colegas pela 
vitória obtida, desejando que sejam 
bastante felizes em suas carreiras 
profissionais, no TCMRJ. 

117 Revista TCMRJ    n. 47 - maio 2011



118 maio 2011 - n. 47      Revista TCMRJ   

R
E

G
IS

T
R

O

P
ublicado em 2007 pela 
Editora UNESP, com a 
coordenação dos profes-
sores Álvaro Martim Guedes 
e Francisco Fonseca, o livro 

“O Controle Social da Administração 
Pública” foi recentemente lançado em 
espanhol.  A edição foi patrocinada pelo 
Instituto Nacional de Administración 
Pública – INAP, órgão vinculado ao 
Ministério de Política Territorial e 
Administração Pública do governo 
da Espanha.

Unidos por uma visão positiva 
e otimista em relação aos controles 
sociais da Administração Pública, 
os autores dos dez capítulos que 
compõem a coletânea estabelecem 
uma relação entre as reflexões 
teórico-conceituais e as experiências 
empíricas da realidade brasileira.

Experiência do TCMRJ  é publicada 
em coletânea na Espanha

A experiência das ações de 
controle do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro 
é contemplada em um de seus 
capítulos em texto elaborado 
pelo técnico de controle externo e 
coordenador do Núcleo de Estudos 
e Planejamento do TCMRJ, Carlos 
Augusto Werneck de Carvalho, 
que aborda o papel dos Tribunais 
de Contas, as principais técnicas 
de auditoria utilizadas pelo sistema 
de controle externo, e exemplos de 
resultados alcançados pelo órgão. 

Questões ligadas à sociedade 
civil ,  à participação popular,  à 
descentralização e ao controle das 
políticas públicas são outros temas 
enfocados, assim como êxitos de gestão 
pública espalhados pelo Brasil. 

A eleição da nova 
diretoria e do 
Conselho Fiscal 
da Associação 
Brasileira dos 

Tribunais de Contas dos 
Municípios - Abracom 
ocorreu no dia 16 de maio, 
na sede do Tribunal de 
Contas do Município do Rio 
de Janeiro, em assembleia 
presidida pelo conselheiro 
Francisco Netto.

Na ocasião,  foram 
eleitos, por unanimidade, 
para o biênio 2011-2012, 
os conselheiros Francisco 
Netto (Presidente) e Vice-
Presidentes regionais os 
conselheiros Thiers Montebello (RJ), 
Eurípedes Sales (SP), Aluísio Augusto 
Lopes Chaves (PA), Jossivani de Oliveira 
(GO) e Luiz Sergio Gadelha Vieira (CE).

Abracom elege diretoria

Conselheiros Francisco Netto, presidente da Abracom, Luis Sergio Gadelha Vieira, do TCM/CE, Moacir 
Marques da Silva, assessor do TCM/SP, Eurípedes Sales, do TCM/SP, Paulo Ortegal, do TCM/GO, Thiers 
Montebello, Jossivani de Oliveira, do TCM/GO, e Sebastião Cezar Leão Colares, do TCM/PA

Para composição do Conselho Fiscal 
foram eleitos os conselheiros Cezar 
Colares (PA), Raimundo José Almeida 
Moreira (BA) e Maurício Faria (SP).

Também por unanimidade foram 
aprovadas as contas e o relatório de 
a t iv i d a d e s  re l a t ivo s  a o  b i ê n i o  
2009-2010.
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O controle preventivo que permeia toda a 
atividade-fim do TCMRJ foi o tema central 
da palestra proferida pelo Coordenador do 
Núcleo de Estudos e Planejamento – NEP, 

Carlos Augusto Werneck de Carvalho, no dia 13 de maio 
último, durante o 54º Fórum Nacional de Secretários 
Municipais de Administração das Capitais, realizado 
no Rio de Janeiro. Na ocasião, as visitas técnicas às 
escolas foram apresentadas como exemplo das ações 
que promovem uma abordagem menos formalista e 
mais orientadora do controle externo da administração 
pública carioca.

Também à mesa, o Controlador Geral do Município, 
Antonio César Lins Cavalcanti, ressaltou a importância 
da sinergia entre os controles interno e externo, como 
ocorre no Rio.

A plateia participou consistentemente do debate 
que se seguiu às palestras, com grande interesse sobre 
a metodologia aplicada na coordenação dos esforços do 
Tribunal e da Controladoria. 

Antonio César Lins Cavalcanti, Carlos Augusto Werneck de Carvalho 
e Adélia Rocha Rosseti, assessora do Secretário Municipal de 
Administração

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte 
realizou uma sessão especial para homenagear 
o conselheiro Getúlio Nóbrega que, depois de 
31 anos de serviços prestados na condição de 

auditor e depois conselheiro, deu entrada no pedido de 
aposentadoria.  Na ocasião o conselheiro foi saudado pelo 
presidente Valério Mesquita e por todos os seus pares. 
Os conselheiros Alcimar Torquato, Tarcísio Costa, Paulo 
Roberto, Renato Dias, conselheiro em exercício Cláudio 
Emerenciano e Adélia Sales ressaltaram a convivência 
com o colega Getúlio Nóbrega, salientando sua capacidade 
profissional no cumprimento do dever perante a Corte 
de Contas, onde deixou lições e sábios ensinamentos. O 
procurador-geral do MPJTCE, Thiago Guterres, também 
salientou as qualidades do conselheiro e a sua competência 
no exercício do cargo.

Bastante emocionado, o conselheiro Getúlio Nóbrega 
agradeceu a todos que o saudaram salientando as palavras 
carinhosas dos companheiros. Em seu discurso de 
despedida, proferido dias antes, Getúlio Nóbrega recordou 
sua chegada ao Tribunal, os 30 anos que passou no órgão 
e de seu orgulho de ver que o TCE/RN hoje é reconhecido 
como modelo, recebendo técnicos de outros tribunais que 
visitam o Tribunal para observar os métodos de trabalho. 

Conselheiro Getúlio 
Nóbrega pede 
aposentadoria

TCMRJ presente no 54º FONAC

O controlador geral do município do Rio de Janeiro, 
Antonio Cesar Lins Cavalcanti, acompanhado de 
sua equipe, fez, em 12 de abril, a entrega oficial da 
Prestação das Contas de Gestão do exercício de 2010 

ao presidente do TCMRJ, Thiers Montebello. O relator do Parecer 
Prévio à Prestação de Contas da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro será o conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, 
também presente à entrega. 

O Tribunal de Contas tem 60 dias úteis para proceder à análise 
e à emissão do Parecer.

Prefeitura entrega 
prestação das contas 
de gestão de 2010

Sérgio Aranha, Marco Antonio Scovino, conselheiro Nestor Rocha, 
Thiers Montebello, Antonio César Lins Cavalcanti, controlador-geral do 
Município do Rio de Janeiro, Ângela de Arezzo Meirelles, contadora geral 
da CGM e  Carlos Maurício Borup de Bakker, subcontrolador de gestão
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O Colar do Mérito 2011 
TCMRJ inicia preparativos

O Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro já começou a preparar 
o evento “Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal”, de 2011.

Em novembro, pelo oitavo ano consecutivo, 
o TCMRJ realizará a solenidade de entrega 
da comenda - distinção máxima do órgão - às 
personalidades que, em diversas funções e 
atividades, despertaram o respeito e consideração 
dos tribunais de contas por reconhecerem a 
importância do papel destes na construção de um 
novo modelo de administração pública.

Os seis agraciados, que já confirmaram 
presença na solenidade, são os desembargadores 
Luiz Eduardo Rabello, presidente da Associação 
Nacional de Desembargadores (Andes), Nelson 
Tomaz Braga, do Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região; o ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal 
de Contas da União; o procurador de Justiça, 
Carlos Antonio da Silva Navega; o deputado 
federal Nelson Bournier, e o vereador Jorge 
Fellipe, presidente da Câmara dos Vereadores.

Criado com o objetivo de reconhecer o mérito de personalidades e instituições que tenham 
contribuído para a expressão, relevância e reconhecimento do Sistema Tribunal de Contas do 
Brasil, o “Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal” foi instituído em 15 de junho de 2004, 
pela Deliberação nº 157.

A cerimônia está sendo organizada pelo Centro Cultural e pela Presidência do TCMRJ.
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Os palestrantes convidados, 
entre eles, o desembargador 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Jessé 

Torres Pereira Júnior, o procurador do 
Estado do Estado do Rio de Janeiro, Flavio 
de Araújo Willeman, e o procurador 
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(aposentado) José dos Santos Carvalho 
Filho, foram unânimes ao falar do 
“amigo querido” Marcos Juruena e de 
sua “preciosa” contribuição ao estudo da 
regulação econômica e do próprio regime 
de atuação das agências reguladoras. 

O professor, procurador do Estado 
do Rio de Janeiro, Mestre e Doutor em 
Direito pela Universidade Gama Filho e 
um dos grandes expoentes na área de 
Direito Administrativo, Marcos Juruena 
Villela Souto, falecido precocemente em 9 
de novembro de 2010, foi lembrado com 
intensa emoção durante evento realizado 
em 29 de abril – dia do seu nascimento –, no 
Othon Palace Hotel, no Rio de Janeiro, pelo 
procurador do Estado, professor Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, que proferiu 
palestra cujo tema foi “Contribuição de 
Marcos Juruena Villela Souto ao Direito 
Administrativo Regulatório”. 

 “Conheci Marcos na Procuradoria Geral 
do Estado. Já à época, apresentava vocação 
de jurista, iniciando o aperfeiçoamento 
de sua bagagem intelectual fazendo 
mestrado em relações econômicas, em 
1996. Em 2002, fez Doutorado sobre o 
tema “Direito Administrativo regulatório”, 
assunto que não era muito comum. 
Estava pronto, ainda na casa dos seus 30 
anos, o professor, doutrinador, que nos 
deixaria em tão breve tempo; notável 
exemplo de trato simples com seus 
semelhantes, realçado por cinco traços 
marcantes dos quais, tantos como eu, 
pudemos testemunhar: integridade, 
caráter, dedicação ao estudo, dedicação ao 
trabalho, e dedicação aos amigos.

Designado, várias vezes, para elevadas 
funções de Membro do Conselho da PGE, 
Jururena deixou sua marca de operosidade 

Evento no Rio presta homenagem 
a Marcos Juruena

e de criatividade em inúmeras atividades. 
Não menos brilhante foi sua trajetória 
como professor de Direito Administrativo, 
desenvolvida em várias universidades do 
Rio de Janeiro e do país, como professor 
conferencista.

Sua bibliografia jurídica pode ser 
descrita como simplesmente espantosa, 
para uma vida tão curta. Juruena, em 1999, 
marca presença entre os quatro primeiros 
artigos sobre regulação, publicados no 
Brasil. O pioneirismo monográfico da 
matéria, no país, coube a Marcos Juruena 
com a publicação, em 2002, de sua tese 
doutoral (desenvolvida uns dois anos 
antes, ou seja, em 2000, ele já estava 
preocupado com a regulação do país).

A influência de sua doutrina regula-
tória é, sem dúvida nenhuma, profunda e 
permanente: foram 39 artigos publicados, 
bem como 84 conferências proferidas em 
todo país e até no exterior.

Certamente, o meu colega, amigo, 
discípulo, filho espiritual, Marcos Juruena 
Villela Souto, o meu Marquinhos, passou 
e continuará passando no teste do tempo, 
não só em suas obras, como, também, no 
afeto profundo que suscitou dentro de 
cada um de nós. Quero realçar a alegria e 
a felicidade de ter partilhado da mesma 
geração, conviver com ele, e poder 

guardar, na memória, tão sábias lições, 
e, no coração, tão doces lembranças”, 
concluiu emocionado.

Estiveram presentes à homenagem 
amigos e familiares de Marcos Juruena, 
entre eles, o irmão Gerson Juruena Villela 
Souto, e os pais, Gerson Villela Souto e 
Vanísia Juruena Villela.

Durante o Fórum houve, também, 
sessão de autógrafos do livro “Poder, 
Direito e Estado – O Direito Administrativo 
em Tempos de Globalização – In memoriam 
de Marcos Juruena Villela Souto ”, escrita 
pelo procurador do Estado do Rio de 
Janeiro, Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto, uma das principais referências 
brasileiras no assunto.

Marcos Juruena era também consultor 
sócio do Escritório Juruena e Associados 
Advogados. Atuava com destaque em 
temas relacionados ao direito público 
da economia, sendo acatado especialista 
em regulação econômica, contratos 
administrativos, licitações e toda a 
temática relacionada à disciplina das 
agências reguladoras. Presença constante 
nos maiores eventos científicos do país, 
Marcos Juruena Villela Souto deixou o 
legado de mais de uma dezena de livros 
publicados e centenas de artigos em 
revistas e obras coletivas. 

Painel com fotos do homenageado
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Visitas ao TCMRJ
Fevereiro.2011

Dia 7 - Desembargador André Ribeiro e o procurador 
Sérgio Ferrari. 

Dia 10 – Advogado Luiz Guilherme Vieira e o delegado 
federal Ângelo Fernandes Gioia.  

Dia 11 - Conselheiro do TCE/MT Antonio Joaquim 
Moraes Rodrigues Neto.

Dia 22 – Desembargador Ney Moreira da Fonseca

Dia 24 – Desembargador Murta Ribeiro, Ex-Presidente do TJ Dia 28 – Deputado federal Hugo Leal 
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Dia 28 - Comandante da PM 
Carlos  Eduardo Milan, 
entre o assessor de segurança 
institucional do TCMRJ, delegado 
José Renato Torres Nascimento e  
Thiers Montebello

Março.2011
Dia 4 - Vereador Jairinho e o 
Dr.Alessandro S. Wassilieff de 
Ofrosimoff  

Dia 14 – Marco Antonio Scovino, diretor da Secretaria de Controle Externo e Thiers Montebello com os auditores do TCE/MT 
Risodalva Beata de Castro, Carlos Eduardo A. França e Volmar Bucco Junior
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Abril.2011

Dia 11 - José Renato Torres Nascimento e Thiers Montebello com os coronéis Cláudio de Almeida Neto, Carlos Eduardo 
Milan, Henrique Lima de Castro Saraiva e Álvaro Rodrigues Garcia

Dia 26 - José Netto Leal Junior, diretor do DGF, Thiers Montebello, Melissa Christina Correa de Moraes, diretora do DVC, durante 
a visita de Francisco José dos Santos Alves

Dia 28 - Procuradora de Justiça 
Maria Ignez entre Thiers Montebello 
e José Renato Torres Nascimento
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Maio.2011

Dia 5 – Desembargador Mauro 
Dickstein e seu filho Marcelo 
Dickstein com Thiers Montebello

Dia 5 – Desembargadores Pedro Lemos, Antonio Carlos Esteves Torres, Bernardo Moreira Garcez, 
desembargadora Letícia Sardas, Thiers Montebello, desembargadora Odete Knaack, desembargador José Carlos 
Varanda, Cid Montebello, José Renato Torres Nascimento e Sérgio Aranha

Dia 10 - Sérgio Tadeu Sampaio Lopes, assessor da Presidência, Thiers  
Montebello, Juiz federal José Arthur Diniz Borges e os advogados 
Rodrigo Torrealba e Sergio Carpi

Dia 11 – Desembargador  
Fernando Fernandi Fernandes
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Dia 23 - Flávia  e Kyra  
Gracie com Thiers 
Montebello e o  
conselheiro José de 
Moraes 

Dia 24 - Fabricio Tanure, Superintendente de Patrimônio Imobiliário da Prefeitura do RJ, Thiers Montebello, 
Dr. Luis Eduardo e Marco Antonio Scovino

Dia 12 -  Desembargadores Carlos Santos de Oliveira, Cristina Tereza Gaulia, Marcelo Lima Buhatem,  
Katya Maria Monnerat Moniz Aragão Daquer,  Maria Regina Fonseca Nova Alves, o presidente do Jornal 
do Commercio, Maurício de Castilho Dinepi, Thiers Montebello, desembargador Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte, conselheiro Nestor Rocha e desembargador Ricardo Couto de Castro



Diretor do Departamento 
Geral de Pessoal – DGP há dez 
anos, Alexandre Angeli Cosme 
ingressou no TCMRJ em 1987, 

iniciando sua carreira na 5ª Inspetoria 
Geral de Controle Externo. Formado 
em Direito pela Faculdade Cândido 
Mendes, Mestre em Controle Externo 
pela FGV, Alexandre foi convidado, em 
1989, a assumir a Diretoria da Divisão 
de Cadastro e Lotação – DCL –, à época, 
participando do desenvolvimento do 
primeiro sistema de informação voltado 
à área de pessoal do TCMRJ. No ano de 
1991, foi nomeado Diretor da Divisão 
de Direitos e Vantagens – DDV, tendo 
assumido o cargo de Diretor do DGP, em 
2001. Alexandre conta das atribuições, 
mudanças e desafios de sua Diretoria.

“ O  D e p a r t a m e n t o  G e r a l  d e 
Pessoal, subordinado à Secretaria de 
Atividades Administrativas – SAA, é 
o órgão responsável pela gestão de 
recursos humanos. É de sua competência 
administrar tudo aquilo que é afeto à área 
de pessoal, através de uma associação de 
habilidades, métodos, técnicas, políticas 
e práticas que permitem acompanhar 
o quadro funcional dos servidores 
desde o ingresso no TCMRJ, passando 
pelo estágio probatório, progressão 
e ascensão funcional, até alcançar a 
sonhada aposentadoria. 

O DGP hoje se encontra em fase de 
transição; saímos de uma fase em que as 
demandas eram meramente cartoriais, 
e passamos a desenvolver competências 
de níveis gerenciais, que já serviram até 
mesmo de referência para outros órgãos, 
como a Câmara de Vereadores do Município 
do Rio de Janeiro, a Procuradoria do 
Estado do Rio de Janeiro, e, recentemente, 
para o Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. Hoje, através do sistema de 
informação SIGA-RH, o Departamento está 
diretamente integrado ao Departamento 
Geral de Finanças. Recentemente, também 
foram incorporadas ao SIGA-RH rotinas 
associadas ao Centro Médico de Urgência 
– CMU que possibilitam, em determinados 
casos, a concessão de licença médica aos 
servidores do TCMRJ.   

Departamento Geral de Pessoal
Zelando pelo servidor do começo ao fim da carreira
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No mês de maio, finalizamos o processo 
licitatório para a contratação de consultoria, 
fruto de Planejamento Estratégico, dando 
sequência aos componentes previstos 
no PROMOEX. A consultoria cuidará 
da adequação da Política de Gestão de 
Pessoas do TCMRJ, com orientações de 
longo prazo, pautadas nas crenças, nos 
valores e nas necessidades da organização, 
e que têm, como finalidade, fundamentar 
o planejamento das ações que envolvem 
o seu capital intelectual, de forma a 
fazer convergir, de maneira sustentável, 
a energia produtiva das pessoas para o 
cumprimento da missão, visão e objetivos 
estratégicos.

Para este novo desafio, o DGP, além de 
sua assessoria, conta com duas divisões: 
Cadastro e Lotação – DCL, responsável pelo 
cadastro dos servidores, pela qualificação 
em processos sobre controle de frequência, 
controle e comunicação de frequência 
dos servidores cedidos, emissão de 
documentos diversos etc, e pelo registro 
e manutenção de todas as informações 
constantes dos assentamentos funcionais, 
tais como: concessões de benefícios, 
férias, licenças. À frente da DCL está a 
servidora Andréia do Valle Gonçalves, 
que já desenvolve um excelente trabalho 
na Divisão, ao longo de anos. A outra 
Divisão, Direitos e Vantagens – DDV, sob 
o comando de Claudia dos Santos de 
Castro, tem como principal tarefa instruir 
processos de concessão de vantagens tais 
como: gratificação adicional por tempo de 
serviço, licença especial, gratificação de 
encargos e de controle externo, deduções 

de IRPF, aposentadoria etc.
Neste mês de maio, o DGP se mobilizou 

para receber, em 01 de junho, 55 novos 
servidores aprovados no último concurso 
público. Entre eles estão 14 engenheiros, 
seis analistas de informação, e 35 técnicos 
de Controle Externo. Ao longo dos 
trabalhos realizados pela equipe deste 
departamento pude observar a satisfação 
dos novos colegas não só por estarem 
ingressando no TCMRJ, mas também 
pela forma com que foram tratados 
nesta fase admissional, o que me causou 
dupla satisfação. Fato este não poderia 
ser diferente, por ter a oportunidade de 
conviver com pessoas que, em espírito 
de equipe, procuram constantemente 
cumprir os seus misteres laborais da 
melhor forma possível, e por trabalhar em 
uma casa que nos tem tanto a oferecer”, 
agradece Alexandre. 

Cassia de Oliveira Neves, Flavio Belford Roxo Willemsens, Sergio Albuquerque Barata, Andreia 
do Valle Gonçalves, Luiz Fernando de Carvalho, Alexandre Angeli Cosme, Luis Claudio Cotta 
da Silva Monteiro, Cláudia dos Santos de Castro, Ana Paula Téllez Dusi, Milton Nalin Junior, 
Rita de Lima Velozo Pires, Norberto de Almeida Marques, Arthur Montresor da Silva Carneiro, 
Paulo Cesar Pereira da Silva e Miguel Germigos da Franca

Equipe do DGP
Alexandre Angeli Cosme
Ana Paula Téllez Dusi
Andreia do Valle Gonçalves
Arthur Montresor da Silva Carneiro
Cassia de Oliveira Neves
Cláudia dos Santos de Castro
Flavio Belford Roxo Willemsens
Jorge Francisco Fagundes Baptista
Luis Claudio Cotta da Silva Monteiro
Luiz Fernando de Carvalho
Miguel Germigos da Franca
Milton Nalin Junior
Nelson Luiz Dias de Carvalho
Norberto de Almeida Marques
Paulo Cesar Pereira da Silva
Rita de Lima Velozo Pires
Sergio Albuquerque Barata
Marcio Peclat Amorim da Silva (colaborador 
em TI)
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A concepção de uma ordem moral 
que pauta as relações jurídicas, 
sobretudo em tempos em que 
o dinamismo que avança sobre 

a sociedade cobra comportamentos 
compatíveis com as expectativas de 
lisura nas relações, é o tema da obra 
aqui apresentada, já em sua segunda 
tiragem.

A proposta do autor é oferecer 
um contributo à boa-fé, a partir da 
moralidade como alicerce de proteção 
das expectativas dos sujeitos sociais. 
Com isso, pretende trazer um pedal de 
harmonia que se origina na ética das 
relações. O que deriva daí certamente 
são os deveres de lealdade e de 
solidariedade.

 Partindo, assim, do pressuposto da 
boa-fé, o trabalho traz uma abordagem 
dos fundamentos constitucionais para 

A BOA-FÉ OBJETIVA NA MODIFICAÇÃO 
TÁCITA DA RELAÇÃO
 JURÍDICA: SURRECTIO 
E SUPPRESSIO 
- 2ª tiragem

o Direito Civil Contemporâneo; das 
funções interpretativa, integrativa e 
limitadora da boa-fé objetiva; da tutela 
da confiança; da vedação do conceito 
do contraditório; e dos institutos da 
surrectio e da suppressio, acompanhados 
de jurisprudência relevante.

 Justificando o título da obra, a 
surrectio é ancorada na criação de um 
direito derivado de um procedimento 
reiterado, ao passo que a suppressio 
resultaria de uma delonga, ou, nas 
palavras do autor, uma demora desleal 
no exercício de um direito.

 Sob o ponto de vista prático, o autor 
deduz que a boa-fé objetiva transpõe o 
Direito das Obrigações, haja vista que, 
por se tratar de cláusula geral, não 
admite relativização. Não é por outra 
razão que a coerência adotada é fundada 
na proteção da confiança, premissa que 

Paulo César Melo  
da Cunha
Assessor da Assessoria 
Jurídica do TCMRJ

Autor: Marcelo Dickstein
Editora: Lumen Júris

comprova o porquê de a aplicação da 
surrectio ter sido incorporada em planos 
que não os estritamente contratuais. 

 Mas a aplicação dos conceitos deve se 
dar de forma cautelosa, já que a confiança 
entre as partes deve ser o foco de 
atenção na vedação de comportamento 
contraditório. Por outras palavras, não 
é qualquer incoerência que legitimará a 
aplicação da surrectio e da suppressio.

 Exposta de maneira segura e dinâmica, 
a obra prende pela espontaneidade dos 
conceitos, que tornam a leitura objetiva 
e de uma absorção provida de conclusões 
assentadas em reflexões que honram 
o título do trabalho. Afinal, a boa-fé 
se resume a valores que se prendem 
mutuamente à moralidade e à ética, 
qualidades intrínsecas e necessárias ao 
equilíbrio da justiça.

Autor: Alexandre de Moraes 
Editora: Atlas 

CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL INTERPRETADA 
E LEGISLAÇÃO 
CONSTITUCIONAL

Eliane Costa de 
Mello Alves
Assistente da Assessoria 
Jurídica do TCMRJ

A presente obra é de autoria 
de Alexandre de Moraes, 
Doutor em Direto do Estado 
e Livre-docente em Direito 

Constitucional pela Faculdade de Direto 

da Universidade de São Paulo, onde 
também se graduou em 1990. Em 1991 
foi o primeiro colocado no Concurso de 
Ingresso à Carreira do Ministério Público 
do Estado de São Paulo. 

Analisa, inicialmente, a Teoria Geral do 
Direito Constitucional e a Interpre-tação 
Constitucional, comentando, depois, todos 
os artigos da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 
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Esta edição vem atualizada e 
revisada com recentes julgados do 
Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
Superior Eleitoral e do Superior Tribunal 
de Justiça, além das novas Súmulas do 
STF (622 a 736), que enunciaram 
jurisprudência já sedimentada em 
nossa Corte Suprema. Mister ressaltar 
sua análise sobre a Reforma do Poder 
Judiciário (EC nº 45/04), aprovada 
pelo Congresso Nacional após 13 
longos anos, e que traz importantes 
temas como o Conselho Nacional 
de Justiça, o Conselho Nacional do 
Ministério Público, a federalização 
de crimes contra direitos humanos, 
a possibilidade de incorporação 
de tratados internacionais sobre 

os direitos humanos com status 
constitucional e o fortalecimento do 
Supremo Tribunal Federal, com a 
possibilidade de edição de súmulas 
vinculantes e a de recusar o julgamento 
de recursos que não tenham repercussão 
geral, seguindo, dessa forma, tendência 
internacional de valorização dos 
Tribunais Constitucionais e os moldes 
da Corte Suprema Norte-Americana.

 Seu conteúdo foi atualizado até 
a Emenda Constitucional nº 67/10, 
merecendo destaque, ainda, as Emendas 
Constitucionais nºs 47/05 (complementa 
a Reforma Previdenciária), 48/05 
(institui o Plano Nacional de Cultura), 
49/06 (exclusão do monopólio da União 
em relação à produção, comercialização 

e a utilização de radioisótopos de 
meia-vida curta, para usos médicos, 
agr ícolas  e  industr ia is) ,  50/06 
(modifica o recesso parlamentar e a 
convocação extraordinária) e 51/06 
(regulamentando a admissão de agentes 
comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias).

Enfim, a obra condensa a análise 
doutrinária e jurisprudencial dos assuntos 
fundamentais do Direito Constitucional 
e seus reflexos nos diversos ramos do 
Direito, fornecendo aos estudantes, 
advogados, procuradores, membros do 
Ministério Público, magistrados e demais 
operadores do Direito uma segura fonte 
de consulta para a solução de problemas 
teóricos e práticos. 

Leitura & Cultura no TCMRJ

O que Napoleão, Santos-Dumont, Chopin, 
Clarice Lispector, Eric Clapton e Garrincha 
têm em comum? Não muito, mas todos 
podem ser conhecidos um pouco melhor na 
Biblioteca do TCMRJ, onde estas e outras 90 

biografias estão disponíveis para empréstimo domiciliar.
Além do acervo técnico, abrangendo os diversos 

assuntos relativos à atividade-fim do TCMRJ, a Biblioteca 
dispõe de cerca de 700 títulos em literatura, que vão desde 
a jovem autora portuguesa Inês Pedrosa até os clássicos 
como Dostoievski, Dickens, Balzac, Flaubert e Machado de 
Assis, este em coleção com sua obra completa.

Com objetivo de estimular ainda mais a descoberta 

do prazer da leitura, a Biblioteca, em parceria com o Centro 
Cultural, mantém também um Clube de Leitura, o Leitura & 
Cultura, que permite o intercâmbio de livros entre os seus 
usuários. Assim, os apaixonados pela leitura podem ter acesso a 
um número muito maior de títulos e ao prazer de compartilhar 
suas novas descobertas e aquisições.

Saiba mais no endereço eletrônico abaixo, onde podem 
ser visualizados todos os títulos disponíveis, ou fale conosco 
pelo e-mail tcmrj _biblioteca@rio.rj.gov.br ou pelos telefones 
3824-3647 ou 3824-3781.

Biblioteca do TCMRJ: http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/
noticias.aspx?Categoria=26
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Muito lhe agradeço o envio das 
publicações Orientações para o FMDCA 
e a Revista TCMRJ correspondente ao mês 
de janeiro último.

Ambas confirmam o dinamismo 
e o elevado espírito público que vem 
caracterizando a administração do 
prezado amigo à frente da Instituição de 
Contas carioca.

Min. Luciano Brandão Alves de Souza

Venho agradecer a V.Exª., enquanto 
Secretária-Geral da Assembleia da 
República mas também como membro 
do Tribunal de Contas de Portugal, o 
belíssimo e tão interessante exemplar 
da Revista TCMRJ. 

Adelina Sá Carvalho
Secretária-Geral da Assembleia da República

Agradeço a gentileza do convite com 
que fui distinguido ao receber de V. Exa. o 
exemplar da Revista TCMRJ – Ano XXVIII – 
nº 46, publicada pelo Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, ofereço minhas 
sinceras congratulações a todos os 
colaboradores dessa Revista pela 
abordagem atual e criteriosa de temas tão 
importantes sobre a garantia e proteção 
dos direitos sociais e individuais de 
nossos cidadãos, bem como do exercício 
de democracia plena.

Desembargadora Leila Mariano
Diretora-Geral da EMERJ 

Registro que foi com muita honra 
que, em razão de seu gentil convite, 
compareci, em 10 de fevereiro passado, 
à sede do TCMRJ, oportunidade ímpar 
para que qualquer munícipe melhor 
compreenda os relevantes serviços 
prestados por esta Corte; a medalha 
e a foto que registram a visita ficarão, 

de forma indelével, guardadas com 
carinho.

Doutro giro, agraciado também, 
n a q u e l a  o p o r t u n i d a d e ,  c o m  o 
recebimento, dentre outras publicações 
do Tribunal, da Revista TCMRJ, nº 45, 
setembro de 2010, ano XXV, que, com 
muito prazer, já comecei a ler, cumpre 
designar que o seu conteúdo (artigos de 
espertos de escol, relatos, extremamente 
prazerosos, feitos por Vossa Excelência e 
outros valorosos Conselheiros, acórdãos 
etc.) é de relevância ímpar. Imperioso 
publicar as atividades do Tribunal, para 
que todos, munícipes ou não, tenham 
ciência dos essenciais serviços prestados 
à população carioca.

Luís Guilherme Vieira
Advogado

Agradeço as notícias sobre Solar 
Meninos de Luz, numa publicação que 
honra nosso país, com reportagens de 
grande valor social e alta qualidade 
literária.

O verdadeiro controle social e a 
segurança para nossa população serão 
alcançados com educação humanista, 
em horário integral, desenvolvedora do 
intelecto mas também de valores éticos e 
morais, da criatividade e da sensibilidade, 
para todas as crianças e jovens de nosso 
país, desde a tenra idade, num processo 
de prevenção, transformando histórias 
de vidas e levando à formação de homens 
de bem.

Yolanda Maltaroli
Fundadora do Solar Meninos de Luz

Gostaria de parabenizá-lo pela Edição 
nº 46 da Revista TCMRJ, principalmente 
pelo encarte sobre Controle Social, 
que teve um destaque significativo na 

publicação, com excelentes artigos 
sobre o tema, o que reafirma o papel e 
a importância desta Corte de Contas no 
fomento ao Controle Social.

Aproveito para destacar a atuação 
do Tribunal no Grupo de Controle 
Social (GTCS), inclusive na participação 
do IV Encontro de Controle Social 
do Rio de Janeiro – Região Serrana 
que, apesar de ter sido realizado no 
município de Teresópolis, contou 
com a participação do TCMRJ em ação 
integrada do GTCS.

No sentido de dar continuidade à 
parceria CGU/TCM/GTCS, externo o 
convite para a realização do II Encontro 
de Conselhos, ação complementar ao I 
Encontro de Conselheiros de Políticas 
Públicas do Município do Rio de Janeiro 
realizado, em meados de 2010, no 
Auditório do TCMRJ, que obteve uma 
excelente aceitação dos participantes.

Marcelo Paluma Ambrózio
Coordenador do Núcleo de Ações de 

Prevenção da CGU-Regional/RJ
Coordenador do Grupo de Trabalho para 

Controle Social/RJ (GTCS)
Marisa Pignataro

Chefe da CGU-Regional/RJ

Agradeço a gentileza de Vossa 
Excelência pelo envio da Revista nº 
46 – Janeiro de 2011, do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
contendo excelentes artigos sobre o 
Controle Social, estando entre eles a 
visão experiente do Conselheiro Zilton 
Rocha, desta Corte de Contas, e o registro 
da Sessão Solene do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia para 
entrega da Medalha do Mérito Luís 
Eduardo Magalhães ao Presidente do 
TCU, Ministro Ubiratan Aguiar.

Parabéns pelo alcance de tão 

He recebido el ejemplar de la revista del Tribunal de Contas do 
Municipio do Rio de Janeiro 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 Rocha
Rector da Universidad de Alicante
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importante veículo de comunicação, 
agente de fortalecimento da democracia 
plena.

Ridalva Figueiredo
Presidente do TCE/BA

É preciosa essa edição de número 
4 6 / j a n e i ro  d e  2 0 1 1  d a  Re v i s ta 
TCMRJ, valorizada pela publicação 
de textos da maior relevância, como 
os expostos acerca do tema Controle 

Venho atenciosamente à presença 
de Vossa Excelência agradecer o envio 
da publicação sobre o Fundo Municipal 
para o Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Será de grande 
importância a consulta no material 
elaborado pelo Tribunal de Contas, pois 
o assunto abordado será um dos projetos 
de trabalho na Câmara dos Deputados em 
prol da nossa juventude.

Vamos unir as forças para que 
possamos construir um país melhor para 
as nossas crianças e adolescentes!

Keiko Ota
Deputada Federal

Cumprimentando-o, agradeço a 
gentileza da remessa do excelente 
exemplar da Revista TCMRJ, contendo 
informações preciosas acerca do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA).

Aproveito o ensejo para parabenizar a 
V. Exª e equipe, pela valiosa contribuição 
no âmbito dos direitos da criança e do 
adolescente no município do Rio de 
Janeiro.

Teresa Cristina Cosentino
Presidente da Fundação para a Infância e 

Adolescência – FIA

Cumprimentando-o cordialmente, 
tenho a satisfação de acusar o recebimento 
de um exemplar da Cartilha “Orientações 

Social e Gestão Pública por destacados 
especialistas e do qual se ocupa 
também o digno Conselheiro Antônio 
Carlos Flores de Moraes ao comentar 
a tese de doutorado que apresentou à 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Salamanca, Espanha, acerca do 
Estado Gestor e Cidadania.

Valorizam a edição outros textos 
de extrema oportunidade, como os 
depoimentos da segurança pública no 

Estado do Rio de Janeiro e o relato sobre 
o trabalho social no Morro do Pavão-
Pavãozinho pela fundadora do Solar 
Meninos da Luz, educadora Yolanda 
Maltaroli.

Peço-lhe que aceite e transmita à 
equipe da revista nossos cumprimentos 
pela alta qualidade editorial e gráfica da 
publicação.

Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira 

de Imprensa – ABI

para o FMDCA”, elaborada pelo Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
trazendo importantes orientações sobre o 
Fundo Municipal para o Atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Agradecendo a deferência da remessa, 
colho do ensejo para parabenizá-los pela 
publicação com excelente qualidade do 
material impresso.

Todos aqueles que se deleitam 
com uma boa leitura, seja através de 
livros, revistas, jornais, informativos, ou 
qualquer outro meio de comunicação 
escrita, sabem da existência de toda 
uma estrutura produtiva que gerou 
aquele veículo de informação e que 
envolve cuidadoso trabalho intelectual 
e pesquisa, envolvendo muitas pessoas. 
Neste sentido, é que cumprimentamos os 
organizadores da referida publicação.

Wilson Rogério Wan-Dall
Conselheiro do TCE/SC

Tenho a honra de cumprimentar 
Vossa Excelência e na oportunidade 
acusar o recebimento do Ofício TCM/
GPA nº 001/2011, agradecendo o envio 
da publicação que contém as abrangentes 
orientações sobre o Fundo Municipal 
para o Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, brilhantemente 
confeccionadas por essa ilustre Corte de 
Contas Municipal.

Nilson Bruno Filho
Defensor Público Geral do Estado do RJ

Re g i s t ra m o s ,  a g ra d e c i d o s ,  o 
recebimento do Ofício Circular nº 
001/2011, datado de 17 de fevereiro de 
2011, acompanhado de um exemplar da 
cartilha “Orientações para o FMDCA” – 

Fundo Municipal de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente desenvolvida 
por esse Tribunal de Contas.

Na oportunidade gostaríamos de 
parabenizá-lo, bem como todos os 
técnicos dessa Casa pela brilhante 
iniciativa, pelo engajamento social dessa 
Instituição, que com tal atuação nos 
oferece um valioso exemplo de gestão 
democrática e cidadã.

Sebastião Carlos Ranna de 
Macedo

Conselheiro do TCE/ES

Agradeço o envio de publicação 
alusiva ao Fundo Municipal para o 
Atendimento dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, em destacado esforço 
didático produzido pela Egrégia Corte de 
Contas do Município do Rio de Janeiro.

Ao cumprimentá-lo pelo excelente 
conteúdo do trabalho, asseguro-lhe a 
elevada importância dessa iniciativa ao 
enriquecimento das atividades afins que 
o TCE/PR encontra-se desenvolvendo.

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do TCE/PR

 
Tem o presente a finalidade de acusar 

o recebimento e agradecer os exemplares 
das obras “Orientações sobre o Fundo 
Municipal para o atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente” e 
“Revista TCMRJ – 46 – janeiro/2011”.

Cumprimento Vossa Excelência e 
equipe pela iniciativa e excelente trabalho 
apresentado, o que constitui importante 
fonte de consulta e aprimoramento na 
fiscalização da gestão da coisa pública.

Antonio Carlos Caruso
Conselheiro do TCM/SP

Cartilha: 
Orientação 
para o 
FMDCA
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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.




