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

Visão: 
Ser referência como 
órgão de controle, 
reconhecido pela 
sociedade como 
indispensável à 
melhoria da gestão 
pública e à defesa do 
interesse social.

30 anos



1 Revista TCMRJ    n. 48 - setembro 2011

O presente  número da  Revista  TCMRJ 
aborda um tema ― sem a pretensão de 
esgotá-lo ― que vem se impondo a cada 
dia, diante da crescente exposição das 

instituições públicas pelos meios 
de comunicação, com a divulgação 
frequente de notícias e escândalos 
sobre atos de corrupção.

Q u a n t o  m a i s  g r ave s  s ã o  a s 
denúncias trazidas à tona pelos meios 
de informação sobre os desmandos 
e irregularidades cometidos nos 
organismos públicos, mais se acirra a 
intolerância por parte da sociedade, que 
vem exigindo o fim da impunidade em 
relação aos gestores inescrupulosos, 
tornando-se a impunidade cada vez 
mais indesejável.

De um lado, com o fortalecimento da democracia e 
da consciência de cidadania, aliado ao importante papel 
da mídia, exerce-se, sem precedentes, o controle social; 
de outro, impõe-se que o controle institucional, previsto 
na Constituição da República, seja eficiente e efetivo. 
Este ambiente social de insatisfação, desconfiança 
e intransigência – não só com relação aos atos de 
corrupção mais contundentes, quando há explícito e 
comprovado desvio de dinheiro público, mas também 
com a má gestão, pura e simples, aquela que não atende 
às expectativas e necessidades da comunidade, que se 
revela na aplicação inepta e ineficiente dos recursos 
públicos, caracterizando o desperdício – exigiu maior 
vigilância dos órgãos de controle interno e externo, 
tais como as controladorias, corregedorias, ouvidorias 
e tribunais de contas.

 Paralelamente ao sistema de controle externo 
da administração pública exercido pelos tribunais 
de contas, previsto originariamente na Constituição 
de 1988, surgiu todo um novo aparato de controle – 
resultante da Emenda Constitucional nº 45/04 ― para 
fiscalizar a atuação administrativa e financeira, coibir 
abusos e condutas irregulares e cobrar celeridade na 
prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário 
e do Ministério Público, com a criação dos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério Público. 

É óbvio que não se trata de um processo infinito 
de criação de órgãos de controle, que se repetiria 
consecutivamente, mas a indagação que ora se 
impõe é “quem controla o controlador?”, ensejando 
a discussão sobre a necessidade ou não de criação 
de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, 
à semelhança dos dois outros acima citados. Esta é 
a reflexão pretendida pelos artigos publicados neste 
número da Revista, com abordagens distintas e às vezes 
complementares, caminhando algumas no sentido 
de defender, categoricamente, a imprescindibilidade 

de criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de 
Contas, e outras, em sentido oposto, discordando dessa 
visão. Cabe ressaltar que a ATRICON – Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil já deliberou 

no sentido de apoiar integralmente 
a criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas.

O Tribunal de Contas do Município 
do Rio  de Janeiro já  promovera , 
a n t e r i o r m e n t e  e  e m  d i v e r s a s 
oportunidades,  o  debate sobre a 
criação do Conselho Nacional dos TCs, 
entre outros temas, bem como sobre 
a elaboração do anteprojeto da Lei 
Processual Nacional dos Tribunais de 
Contas, com a finalidade de uniformizar 
os procedimentos e objetivos e integrar 

o sistema de controle externo, apoiando, também, a 
adoção do Programa de Modernização do Controle 
Externo ― PROMOEX. 

Todavia, o assunto ainda está a merecer mais atenção, 
razão pela qual estão aqui lançadas as reflexões de autores 
que, direta ou indiretamente, encontram-se vinculados 
às atividades de controle, seja na militância acadêmica 
ou no cumprimento das atribuições de conselheiros, 
corregedores, controladores e ouvidores. Espero, desta 
forma, prestar mais uma contribuição ao aperfeiçoamento 
do sistema de controle externo nacional.

Thiers Montebello
                Presidente
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3 ... O cOnTrOle dO cOnTrOle
Quem controla os controladores? Longe de chegar a 

um consenso, o tema é explorado, em suas vertentes, pelos 
articulistas convidados Cezar Miola, conselheiro presidente 
do TCE/RS (CNTC – uma necessidade imperiosa); Maria da 
Gloria Gohn, professora da Unicamp (A atuação dos conselhos 
na gestão pública); Valdecir Fernandes Pascoal, presidente do 
Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas 
(O papel das ouvidorias dos tribunais de contas); Jorge Eduardo 
Elias Romão, ouvidor-geral da Controladoria Geral da União-
CGU (As ouvidorias públicas na efetivação do controle social); 
Antonio Cesar Lins Cavalcanti, controlador-geral do Município 
do Rio de Janeiro (A controladoria na administração pública 
municipal); Rubens Naves e Guilherme Amorim Campos da 
Silva, advogados  (Quem controla o controlador?) e o professor 
Lino Martins da Silva, ex-controlador-geral do município do 
Rio de Janeiro (Considerações sobre o controle do Controle: 
reflexões sobre uma ciência desconhecida).

41... A nOvA cArA dO riO
O Rio vive um período de mudanças. Impulsionada pelos 

grandes eventos internacionais que sediará, a cidade vê sair 
das gavetas ousados projetos que prometem fazer surgir, 
nos próximos anos, uma metrópole modelo de modernidade. 
A Revista TCMRJ convidou, para falar sobre o assunto, o 
governador Sergio Cabral, o Secretário Municipal de Turismo, 
Antonio Pedro Figueira de Mello, o Secretário Municipal 
de Urbanismo, Sergio Dias, o presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
– CDURP, Jorge Luiz de Souza Arraes, o presidente da Supervia, 
Carlos José Cunha, o presidente da Empresa de Obras Públicas 
– EMOP, Ícaro Moreno Junior, o chefe executivo do Centro de 
Operações Rio, Savio Franco, o Secretário Municipal da Casa 
Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira e alguns moradores do Rio, 
que falam sobre suas expectativas em relação às intervenções 
por quais o Rio vem passando. Confira.

67 ... GenTe que fAz A diferençA
Sueli Pontes Gaspar – Diretora do CIEP 1º de Maio, em 

Santa Cruz, é um exemplo de superação: começou a carreira 
como merendeira, passou por diversas atividades e hoje 
dirige uma das melhores escolas da rede pública do Rio.

69 ... reTrATO dOs BAirrOs
Penha, bairro que teve origem a partir de uma igrejinha, e 

a Gamboa, “centro velho do Rio, abrigo da Cidade do Samba”, 
são os bairros visitados nesta edição.   

ArTiGOs
73 . . .  POder, direiTO e esTAdO: O direiTO 
AdMinisTrATivO eM TeMPOs de GlOBAlizAçãO

Palestra proferida pelo professor Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto no encerramento do VII Fórum de controle da 
Administração Pública, realizado em homenagem ao jurista 
Marcos Juruena Villela Souto, precocemente falecido.

82 ... AMAzOnAs: PATriMôniO verde dA HuMAnidAde 
requer MAiOr cOnTrOle AMBienTAl

Julio Pinheiro, Conselheiro Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas, escreve sobre a necessidade 
de as atividades de controle dos tribunais de contas 
assumirem vertente ambiental. 

86 ... A rePArTiçãO de riscOs nOs cOnTrATOs 
AdMinisTrATivOs e A lóGicA ecOnôMicA dOs 
cOnTrATOs

Para o advogado e professor Rafael Veras de Freitas, é 
preciso que o tema seja equacionado na seara técnica da 
regulação (jurídica ou contratual), levando-se em conta as 
peculiaridades de cada objeto contratual.

90 ... PArA O BrAsil ser GrAnde
O advogado Sergio Tostes propõe que seja discutida 

a ampliação dos tribunais de contas, para que possam 
acompanhar, pari passu, e em tempo real, a legitimidade e 
adequação dos gastos públicos.

PersOnAlidAdes 
92 ...  cOnselHeirO HuMBerTO BrAGA

O conselheiro Humberto Braga recorda sua trajetória na 
vida pública, afirmando que nunca se furtou ao cumprimento 
do dever, “mesmo quando este se afigurava penoso, 
desagradável ou arriscado”.

94 ... MinisTrO MArcOs viniciOs vilAçA
Ensaísta e professor universitário, o Ministro do Tribunal 

de Contas da União e membro da Academia Brasileira de 
Letras, Marcos Vilaça, fala da sua vida profissional e dos 
valores que sempre nortearam a sua atuação.

96 ... vAle A PenA ler de nOvO
Matérias publicadas na imprensa que, por seu interesse 

e atualidade, merecem ser relidas.

100 ... sAÚde – riniTe AlérGicA
A médica alergista, Dra. Fátima Emerson, diferencia gripe 

e resfriado de rinite, dá dicas e informa os cuidados que se 
deve ter com relação à doença. 

101 ... TcMrJ em Pauta
O  P r o g r a m a  d e 

Modernização que está sendo 
implantado pelo TCMRJ e o 
II Encontro de Conselheiros 
Municipais de Políticas Públicas 
estão entre as atividades e 
eventos que o TCMRJ realizou 
ou de que participou, no período 
de junho a setembro de 2011.

123 ... visiTAs 
127 ... POr denTrO dO TcMrJ – Secretaria Geral de 
Controle Externo (SGCE)
livrOs
130 ... cArTAs 
132 ... exPedienTe    
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C
ontrole é a 
faculdade de 
vigilância, 
orientação e 
correção que 
um poder, órgão 

ou autoridade exerce sobre 
a conduta de outro, visando 
à consecução dos interesses 
coletivos e transparência da 
gestão, entre outros objetivos.

Mas...
Quem controla o controlador? 
Juristas, professores e 

controladores, a pedido da 
Revista TCMRJ, abordam o 
assunto.

O controle 
do Controle

3 Revista TCMRJ    setembro 2011 - n. 48



4 setembro 2011 - n. 48     Revista TCMRJ   

O
 C

O
N

T
R

O
L

E
 D

O
 C

O
N

T
R

O
L

E

CNTC, uma 
necessidade imperiosa

C
omo outras já centenárias 
– ou quase lá – instituições 
brasileiras de Estado que, 
nos últimos anos, saíram 
do seu recôndito e se 

mostraram à sociedade, por imperativos 
republ icanos  e  de  v is ib i l idade , 
transparência e até sobrevivência, os 
tribunais de contas convivem também, 
hoje – a exemplo dos congêneres 
organismos típicos da afirmação estatal 
que seguiram esse caminho (casos do 
Judiciário e do Ministério Público) –, com 
os efeitos dessa maior exposição pública. 
Independentemente dos problemas 
intrínsecos que se possa apontar – aqui 
e ali – na estrutura desses organismos, 
verdade é que, a par de seus resultados 
em prol da sociedade – que vêm sendo 
reconhecidos, aos poucos, muitas 
vezes a duras penas –, transparecem, 
com facilidade, as suas imperfeições, 
as suas mazelas. Mas ouso afirmar 
que não há um crescimento delas, no 
momento presente. Há, sim, mais acesso 
às informações, anteriormente não 
disponibilizadas à sociedade de modo 
tão candente como nos dias atuais. 

Neste momento, de maior abertura 
das instituições para a sociedade e, 
portanto, de maior visibilidade dessas 
“fraturas” – se assim se pode dizer –, os 
meios de comunicação (em diferentes 
plataformas, com destaque para a 
internet), que massificam a notícia 
(no regular exercício de seu papel 
informativo), trataram de dar ênfase 
às anomalias encontradas nesses 
organismos. A razão é lógica e coerente: 
numa sociedade que luta cada vez mais 
incisivamente contra a corrupção e outros 
delitos “irmãos”, não se pode conviver 
com a ideia de que os “controladores 
públicos por excelência”, ou seja, os 
agentes principais desses entes estatais, 
enfraqueçam, deponham as armas ou 
cedam aos apelos e, eventualmente, 
mudem de lado.

Vivencia-se, assim, contexto em 
que, expostas as instituições mais 
representativas da Nação ao olhar 
do cidadão, são apontadas, caso a 
caso, as situações em que os agentes 
desses organismos essenciais ao Estado 
deliberadamente violam as regras que 
impõem a legalidade, a moralidade, 

a publicidade, a impessoalidade, a 
eficiência e tantos outros postulados de 
extração constitucional e até de direito 
natural. E, dado que isso acontece, 
sobrevêm a aparência do caos e a 
sensação de corrosão social.

Daí em diante, natural se mostra 
o brado de inquietude que a todos 
atormenta e impele à indagação geral: 
“Afinal, quem controla o controlador?” 
ou, se quisermos, quis custodiet ipsos 
custodes?, expressão de aplicação 
moderna, mas que, em essência, foi 
evocada já por Platão, em “A República”, 
sua obra dedicada às coisas do governo 
e da moral, com postura crítica à 
democracia da época. 

Em linhas gerais, pode-se dizer 
que a manifestação dessa inquietude 
generalizada é – ou foi – o movimento 
embrião da instituição dos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério 
Público (arts. 103-B e 130-A da Lei 
Fundamental).  Da mesma forma, 
impulsiona a proposição (vertida 
em mais de uma proposta), ora em 
tramitação, da criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas.  

“Afinal, quem controla o controlador?” Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
conselheiro Cezar Miola defende a criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas – CNTC, órgão capaz de 
estabelecer “parâmetros mínimos de uniformidade” às 
estruturas de controle e fiscalizar a atuação dos agentes 
controladores.
Segundo Cezar Miola, a constituição do CNTC 
“representa louvável, meritória e indispensável iniciativa, 
verdadeiramente sintonizada com o princípio republicano”. 

Conselheiro Cezar Miola
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
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A bem da verdade,  deve ser 
esclarecido que, embora o mote para a 
institucionalização desses aparatos, pelo 
menos para efeito de apelo público geral, 
seja identificar, estancar e punir a prática 
de irregularidades verificadas no seio 
desses “entes de ponta” da administração 
brasileira, a função dos organismos de 
“controle do controle” revela-se bem 
mais abrangente, relevante e significativa 
para cada uma dessas instituições.

Valho-me, aqui, da preciosa alocução 
do ministro Benjamin Zymler, proferida 
quando de sua posse como Presidente 
do Tribunal de Contas da União, em 8 de 
dezembro de 2010, enfatizando, naquela 
oportunidade: “A sociedade brasileira 
anseia e é merecedora do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, um 
órgão que, ao meu ver, deve plasmar-se 
em modelo simples, enxuto, dinâmico e 
que permita não só enfrentar os desafios 
vinculados ao comportamento disciplinar 
dos membros das Cortes de Contas, 
mas, fundamentalmente, incrementar 
a eficiência e a efetividade do controle 
externo”.

O apoio que declaro, já há algum 
tempo, à criação do Conselho Nacional 
d o s  Tr i b u n a i s  d e  C o n t a s  p a r te 
dessa premissa de que sua utilidade 
transcende,  em muito,  a  função 
meramente sancionadora de eventuais 
irregularidades detectadas. Aliás, se a 
missão do reclamado CNTC fosse apenas 
esta, embora ainda assim o apoiasse, 
provavelmente não contaria com o meu 
entusiasmo tão irrestrito.

Explico. Em verdade, ainda que 
transite de modo mais ou menos pacífico 
o argumento de que os órgãos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público e 
os tribunais de contas são refratários 
ou imunes a quaisquer espécies de 
controle, não é essa, rigorosamente, a 
verdade dos fatos. Afirmar isso seria 
desconhecer, pura e simplesmente, 
alguns dos postulados fundamentais 
da República, na repartição das funções 
de Estado e no “controle do poder pelo 
poder”. Mais concretamente, apenas 
para ilustrar: a existência das correições 
(no plano interno de cada uma das 
instituições focadas), a função de 
guardião da lei exercida pelo Ministério 

          O que se vê, infelizmente, nos dias de 
hoje, são esforços isolados.“ ”
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no caso da detecção de abusos e de 
irregularidades praticados no âmbito 
da administração pública), assim como 
a regra de submissão de matérias da 
espécie à esfera judicial (art. 5º, inc. XXXV, 
da Constituição) e a própria atuação do 
controle externo (concretizado pelos 
tribunais de contas).

Nessa circunstância, se houvesse 
cogitação de deficiente atuação corretiva 
ou funcional de cada um desses 
organismos, por razões as mais variadas 
(corporativismo, por exemplo, uma das 
mais citadas facetas da deficiência de 
controles, quando reportada), melhor 
se faria buscando formas de aprimorar 
essa atuação através de mecanismos 
outros, como, por exemplo, criando entes 
com composição independente, mas de 
âmbito setorizado ou regionalizado, e 
não pela instituição de Conselhos como 
os já instalados CNJ e CNMP, concebidos 
para ter atuação em nível nacional. 

Veja-se que, no caso dos Conselhos 
no âmbito do Judiciário e do Ministério 
Público, a par dessa propalada função 
de correição, há previsão expressa de 
atuação dos colegiados em defesa das 
prerrogativas funcionais das respectivas 
instituições (arts. 103-B, § 4º, inc. I, e 
130-A, § 2º, inc. I, da CF) e na proposição 
de novos rumos às mesmas, uma vez 
que conhecidos os dados globais 
acerca de sua operacionalidade no País 
(arts. 103-B, § 4º, incs. VI e VII, e 130-A, 
§ 2º, inc. VI, da CF).

No caso dos tribunais de contas, 
por igual, os benefícios da atuação 
institucional propositiva de um colegiado 
de índole nacional com competência 
para tanto poderão ser ainda mais 
significativos do que aqueles que vêm 
decorrendo e ainda resultarão da ação 
positiva, já perceptível, do CNJ e do 
CNMP nessa mesma direção.

Convém, também aqui, justificar a 
posição. 

Diferentemente do que sucede com 
o Judiciário e o Ministério Público, cujos 
membros ou órgãos, não importando a 
esfera a que pertençam, compõem uma 
estrutura de caráter nacional (arts. 92 
e 128 da CF), no caso dos tribunais de 
contas não se evidenciam as mesmas 

características, isto é, nem os seus 
membros integram uma carreira de 
âmbito nacional, tampouco há qualquer 
traço de hierarquização entre as Cortes 
Estaduais e o Tribunal de Contas da 
União.

A respeito do tema, que concerne 
ao relacionamento entre o Tribunal de 
Contas da União e os de outras esferas 
(estadual e, eventualmente, municipal), 
apenas tem-se a lacônica referência 
disposta no artigo 75 de nossa Carta: 
“As normas estabelecidas nesta Seção 
aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios”. No 
mais, apenas dispôs a Lei Maior que sete 
(7) serão os conselheiros das Cortes de 
Contas estaduais e que tudo o mais a 
respeito delas deverá vir estatuído na 
respectiva constituição (parágrafo único 

do mesmo art. 75).
Em decorrência dessa certa margem 

de liberdade que a Constituição dá aos 
entes federativos para regrar acerca de 
seus tribunais de contas, sem nada dispor 
sobre sistema nacional de fiscalização 
de contas, identifica-se com clareza, 
e sem muita dificuldade, certa perda 
de eficiência e de eficácia na atuação 
destes, em vista, inclusive, da falta de 
uma ação coordenada e aglutinadora, 
que propiciasse, p. ex., o aproveitamento, 
pelo todo, das experiências de cada um. O 
que se vê, infelizmente, nos dias de hoje, 
são esforços isolados, em uma ou outra 
direção, muitas vezes descoordenados, 
descontínuos e até improdutivos, se 
levado em conta o benefício para a 
coletividade nacional.

Idêntica visão recolho do externado 
pelo conselheiro Salomão Ribas Júnior 
na audiência pública realizada na 
Câmara dos Deputados, em junho de 
2010, reportando-se à necessidade de 
instauração de um sistema de controle 
de contas públicas no País e revelando 
sua expectativa de que “dependendo da 
forma como será composto e como vier a 
atuar é possível que esse futuro Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas venha 
a suprir essa carência na operação 
dos Tribunais de Contas brasileiros”. 
Manifesto idêntica convicção.

Impulsionado pela hegemônica visão 
de barrar escândalos – um meritório 
objetivo, sem dúvida –, o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas deverá, 
isto sim, com maior ênfase, cumprir 
esse papel de avalista da instauração de 
um sistema nacional de fiscalização de 
contas, de estruturador desse mesmo 
sistema, de aglutinador de esforços e de 
defensor das prerrogativas funcionais 
dos fiscalizadores de contas públicas 
no País. Certamente será um indutor, na 
linha de um eixo básico que pelo menos 
compatibilize as tantas assimetrias hoje 
verificadas. 

E xe m p l o s  d e  a ç õ e s  a  s e re m 
empreendidas por esse Conselho 
Nacional em benefício do todo, temos 
inúmeros. A par de sua atuação como 
móvel da operação efetiva de um sistema 
nacional de controle de contas, dele 
poderá ser a iniciativa de propor a 

        O Ministério 
Público de Contas 
é, sim, Ministério 
Público (vide 
art. 130 da CF) e, 
desse modo, seus 
membros haverão 
de se sujeitar a um 
julgamento por 
seus próprios 
pares.

“

”
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edição de uma Lei Orgânica Nacional dos 
TCs, capaz de estabelecer parâmetros 
mínimos de uniformidade a essas 
estruturas de controle. Da mesma 
forma, deverá colaborar, decisivamente, 
para que se promulgue uma regulação 
processual uniforme para os tribunais 
de contas. 

No campo do zelo  para com 
a integridade do sistema nacional 
de f iscal ização de contas e  das 
prerrogativas de seus atores (integrantes 
e colaboradores), também deverá 
postar-se em defesa da posição de 
compartilhamento, pelos tribunais de 
contas, das informações protegidas pelos 
sigilos bancário e fiscal, obstáculo que 
vem sendo colocado à frente dos órgãos 
de controle externo e que tem impedido 
– ou, pelo menos, dificultado – o mais 
acurado exame da receita pública e a 
adequada avaliação da legalidade e da 
exação do chamado “gasto tributário”, 
principalmente.  

Nessa linha, em muito colaborará 
o CNTC ao posicionar-se em temas 
decisivos para a sorte da atividade de 
controle externo, tal como o debate 
posto presentemente no Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Recurso 
Extraordinário n.º 597.362, timbrado 
como de repercussão geral, em que se 
questiona a competência dos tribunais 
de contas para exercer a dúplice função 
de julgar e emitir parecer prévio em 
relação a um mesmo gestor, embora haja 
nítida dicção constitucional a respeito, 
extraída do texto do artigo 71, incisos I 
e II, da Constituição da República. 

Estabelecido que o CNTC se impõe, 
por todas essas razões, e declinando 
que não há, a rigor, opositores à 
ideia, à vista das manifestações dos 
diversos envolvidos no processo de 
consulta acerca da oportunidade de sua 
instituição, reportando-me, aqui, a tudo 
o que tenho lido e ouvido a respeito, 
advindo das entidades de representação 
em encontros técnicos, e também nos 
meios de comunicação, não posso me 
furtar de algo situar a respeito das 
Propostas de Emenda Constitucional 
n.os 28 e 30/2007, principais iniciativas 
legislativas, ora em tramitação no 
Congresso Nacional, tendentes à criação 

do CNTC. 
Nesse diapasão,  tenho como 

satisfatório o elenco de competências 
destinadas ao novo organismo, tal como 
delineado nas respectivas PECs, com o 
que se permitirá a execução, em toda a 
plenitude, das medidas sobre as quais 
discorri anteriormente.

Os principais debates a respeito do 
CNTC centram-se, então, na natureza 
de sua composição, no número de 
seus integrantes e no alcance da sua 
“jurisdição”. 

Objetivamente, entendo que a 
representação no CNTC deva prestigiar 
a maior abrangência possível, crítica 
construtiva que teço a respeito da PEC 
n.º 28, com o substitutivo lançado 
em 2009, que reduz a composição do 
organismo a nove (9) membros, o que 
não me parece o mais adequado. Na 
verdade, essa formulação pode vir a 
limitar a imprescindível pluralidade, 
a qual deve ser assegurada para a 
participação de outros atores, inclusive 
dos quadros técnicos dos tribunais, 
mas não exclusivamente os do próprio 
ambiente do controle externo. Há 
de se contar com uma formulação 
que contemple, modo mais amplo, as 
representações político-institucionais 
capazes de lhe conferir uma dimensão 
indubitavelmente democrática e 
republicana.

De outra banda, no tocante à PEC n.º 
30, que prevê a existência de dezessete 
(17) vagas, não posso deixar de registrar a 
pertinente manifestação do representante 
do TCU em audiência pública realizada no 
plenário do Senado Federal, em junho 
de 2010, identificando possível conflito 
de interesses na indicação, para integrar 
o organismo, de representantes de 
autarquias federais que integram o rol 
de entes auditados pela Corte de Contas 
Federal, as quais, ademais, em boa parte, 
ora rejeitam a tese de serem submetidas 
à fiscalização do TCU. 

Por outro lado, para que o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas 
seja também o “Conselho Nacional 
do Ministério Público de Contas” 
(perspectiva que se coloca a partir das 
propostas em exame no Parlamento), é 
necessário que contemple uma “paridade 

de forças”, o que não se viabiliza na 
redação até aqui posta, p. ex., na PEC 
n.o28, na qual se prevê o assento de um 
procurador e de seis magistrados de 
contas.

Mesmo reconhecendo a relação 
verdadeiramente umbilical entre 
um e outro (TC/MPC),  entendo, 
respeitosamente, que não pode um 
colegiado assim composto exercer 
funções de controle, fiscalização, 
correição em relação a membros do 
Ministério Público de Contas. Trata-se 
de uma formulação a ser repensada, 
isso porque, nos moldes como concebido 
pela referida PEC, o CNTC, em relação 
aos procuradores do Ministério Público 
junto aos tribunais de contas, acaba 
por abrigar inconstitucionalidade que 
afeta a autonomia e independência 
funcional dos membros do Parquet. Estes 
efetivamente devem estar presentes 
no novel Colegiado, mas na mesma 
dimensão pela qual o MP tem assento no 
Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, se o CNTC não vier a 
contemplar uma composição paritária 
entre juízes de contas e procuradores, 
outra opção que se coloca é a explicitação, 
no âmbito da EC n.º 45/2004, da 
sujeição do Ministério Público junto 
aos tribunais de contas ao CNMP 
(embora, pessoalmente, entenda que, 
por interpretação sistemática da Lei 
Maior, desde já se pode assim concluir). 
O Ministério Público de Contas é, sim, 
Ministério Público (vide art. 130 da CF) 
e, desse modo, seus membros haverão 
de se sujeitar a um julgamento por seus 
próprios pares (tal qual se dá com o 
CNMP e com o CNJ).

Mas estas e outras questões ainda 
podem ser solvidas no ambiente 
congressual, foro adequado para o 
debate e construção de um CNTC afinado 
com todos os balizamentos ditados pelo 
Texto Constitucional.

O certo, por tudo que se pode antever 
sobre o proveito que decorrerá para 
as contas públicas no Brasil, é que o 
advento do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas representa louvável, 
meritória e indispensável iniciativa, 
verdadeiramente sintonizada com o 
princípio republicano. 
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A temática da participação 
i n s t i t u c i o n a l  d e 
r e p r e s e n t a n t e s  d a 
s o c i e d a d e  c i v i l  e m 
conselhos, na gestão de 

políticas públicas, pode ser tratada de 
diferentes formas e pontos de vista. A 
Ciência Política sempre dedicou atenção 
especial ao tema, especialmente no 
debate sobre a democracia participativa, 
deliberativa, formas de gestão etc. Na 
análise sociológica, especialmente 
n a  s o c i o l o g i a  d o s  m ov i m e n t o s 
sociais, sob a perspectiva teórico-
metodológica, a institucionalização 
constitui-se em uma matriz teórica 
bastante desenvolvida nos países de 
língua inglesa, especialmente nos 
Estados Unidos. Trata-se da Teoria da 
Mobilização de Recursos e da Teoria da 
Mobilização Política, que dão ênfase às 
oportunidades políticas, às condições 
favoráveis à mobilização, às disputas 
e litígios que criam ciclos de pressões, 
levando ou não a formas institucionais 
de participação, etc. Já publicamos 
estudos sobre estas teorias (Gohn, 
2011) e não é nosso objetivo tratar 

Em artigo sobre a participação da sociedade civil  
em estruturas governamentais, a professora da  
FE/Unicamp/CNPq, Maria da Glória Gohn, afirma 
que não basta implementar canais institucionais de 
mediação entre o cidadão e as autoridades públicas; 
trata-se da gestão destes canais, de modo a efetivar 
as ações de controle social democrático. Entretanto, 
Maria da Glória Gohn adverte: “Pautar o debate na 
soberania da comunidade significa dizer não à inclusão 
excludente, à modernização conservadora que busca 
resolver problemas econômicos utilizando-se de formas 
do assistencialismo e caridade”.

A atuação dos Conselhos 
na gestão pública

Maria da Glória Gohn
Professora Titular da Faculdade 
de Educação da Universidade de 
Campinas - Unicamp

APresenTAçãO

deste tema neste texto que focaliza, 
prioritariamente,  a temática dos 
conselhos na gestão pública. Trata-se, 
portanto, de um foco em formas de 
participação institucional. Discutiremos 
a institucionalidade, refletindo sobre a 
participação da sociedade civil em 
estruturas participativas, usualmente 
relacionadas ou acionadas por políticas 
públicas governamentais. Destacarei 
as formas advindas de grupos e 
movimentos sociais organizados da 
sociedade civil. Iniciarei com uma breve 
retrospectiva sobre a importância 
da participação social nas políticas 
públicas na atualidade.

Pateman (1992), em seu livro 
Participação e teoria democrática , 
chama a atenção para o fato de que 
a  part ic ipação gera at i tudes de 
cooperação, integração e compro-
metimento com as decisões. Destaca 
o sentido educativo da participação, 
a qual, como prática educativa, forma 
cidadãos voltados para os interesses 
coletivos e  para as  questões da 
política. Os defensores da democracia 
participativa inovam com sua ênfase 

na ampliação dos espaços de atuação 
dos indivíduos, para além da escolha 
dos governantes e ao destacar o caráter 
pedagógico da participação.

O s  t e ó r i c o s  d a  d e m o c r a c i a 
participativa defendem a tese de que há 
uma inter-relação entre os indivíduos e as 
instituições, uma vez que a participação 
tem uma função educativa e os indivíduos 
são afetados psicologicamente ao 
participarem do processo, o que só é 
possível a partir do momento em que 
eles passam a tomar parte nos assuntos 
públicos e a levar em consideração o 
interesse público. Enfim, essa teoria 
assinala a importância da experiência 
nos processos participativos. 

A ideia é que a participação tende a 
aumentar na medida em que o indivíduo 
participa, porque ela se constitui num 
processo de socialização, que faz com 
que, quanto mais as pessoas participem, 
mais tendam a participar. Em outras 
palavras, é participando que o indivíduo 
se habilita à participação, no sentido 
pleno da palavra, que inclui o fato de 
tomar parte e ter parte no contexto em 
que estão inseridos. Ou seja: “quanto 
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mais os indivíduos participam, melhor 
capacitados eles se tornam para fazê-lo” 
(Pateman, 1992:61).

Na democracia participativa há, 
portanto, uma exigência da participação 
dos cidadãos no processo de tomada 

de decisão, porque ela tem um caráter 
pedagógico no aprendizado das 
relações democráticas, contribuindo 
para a politização dos cidadãos, o que 
é importante para eles exercerem 
um controle sobre os governantes. A 

democracia participativa é um modelo 
de democracia que incorpora e defende 
a participação da sociedade civil no 
interior dos estados democráticos; 
que busca restabelecer o vínculo entre 
democracia e cidadania ativa. 

 
POlíTicAs PÚBlicAs, esTAdO e MOviMenTOs sOciAis e OuTrAs fOrMAs de AssOciATivisMO nA ATuAlidAde

O papel do Estado se alterou 
de diferentes formas no 
Brasil, como em outros 
países da América Latina, 
n a  p r i m e i ra  d é c a d a 

do século XXI, segundo os diferentes 
projetos políticos em cena: neoliberais, 
democrático/participativo ou autoritário 
(ver Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). 
Em geral, a atuação do Estado na oferta 
dos serviços públicos foi flexibilizada 
e/ou desregulamentada a partir dos 
anos 1990, ficando como gestor e 
controlador dos recursos, transferindo 
responsabilidades para organizações da 
sociedade civil organizada, via programas 
de parcerias em projetos e programas 
sociais com as ONGs. Na primeira década 
deste milênio, as ONGs e entidades do 
Terceiro Setor, que antes eram apenas 
apoios aos movimentos sociais populares, 
se fortaleceram. Os movimentos sociais 
tiveram de alterar suas práticas, ser mais 
propositivos (participando dos projetos 

das ONGs) e menos reivindicativos, assim 
como perderam em parte sua autonomia. 
No Brasil, o número de manifestações nas 
ruas diminuiu e se inverteu a relação: as 
ONGs tomaram a dianteira na organização 
da população, no lugar dos movimentos. 
Este processo aprofundou-se quando 
surgiu outro ator social relevante no 
cenário do associativismo nacional: as 
fundações e organizações do Terceiro 
Setor, articuladas por empresas, bancos, 
redes do comércio e da indústria, ou 
por artistas famosos, que passaram a 
realizar os projetos junto à população, 
nas parcerias com o Estado. Apoiados 
por recursos financeiros, privados e 
públicos (oriundos de inúmeros fundos 
públicos que foram criados), e por 
equipes de profissionais competentes 
previamente escolhidos, não por suas 
ideologias, mas por suas experiências de 
trabalho, essas organizações passaram 
a trabalhar de forma diferente daquela 
como os movimentos sociais atuavam 

até então. O Terceiro Setor passou 
a atuar com populações tidas como 
vulneráveis, focalizadas, com grupos 
pequenos, por projetos, e com prazos 
determinados. Este cenário resulta 
em inúmeras ações cidadãs, como as 
presentes nas cooperativas de material 
reciclável no Brasil (o país é um dos 
campeões na reciclagem de latas, papel 
e papelão no mundo). Projetos sociais 
organizam cooperativas de recicladores, 
e grandes eventos, como o Festival Lixo 
e Cidadania (Belo Horizonte, 2007, 
2009), apresentam os “resultados” de 
tais ações. 

A análise do novo cenário nos remete 
ao tema da institucionalização das 
práticas e organizações populares, na 
própria sociedade civil ou por meio de 
políticas públicas, conferências nacionais 
copatrocinadas por órgãos públicos/
estatais, ou estruturas organizativas 
criadas no próprio corpo estatal, a 
exemplo dos conselhos.

A quesTãO dA insTiTuciOnAlizAçãO

N
o Brasil, a temática da 
institucionalização não 
é nova. Já no período 
d o  a s s o c i a t i v i s m o 
movimentalista de base, 

do final da década de 1970 e anos 1980, 
pautava-se esta questão. Mas a tônica era 
manter a organização fora de estruturas 
governamentais, porque estas eram 
controladas pelo estado militar ou por 
políticas herdeiras da fase clientelística, 
do regime populista que existiu até 
1964. A não institucionalização era 
uma forma de “estar de costas para o 
Estado”, mais como ato defensivo do 
que fundamento ideológico ou filosófico 
do comunitarismo/basismo - ou algo 
parecido. Até porque eram demandadas 

outras formas de atuação do Estado 
para democratizá-lo; demandava-se a 
participação popular nas estruturas 
estatais, o que foi parcialmente obtido 
via alguns canais inscritos na Carta 
Magna de 1988.

 O tema da institucionalização, na 
atualidade, tem outra face. Podemos 
dividi-lo em dois momentos: o primeiro, 
nos anos 1990, resulta de uma trajetória 
de luta para implementar as conquistas 
institucionais, enfocando os conselhos 
gestores e outros espaços institucionais, 
com destaque para o OP – Orçamento 
Participativo. O segundo, a partir do ano 
2000, aprofundou as formas de gestão 
deliberativas, promoveu inúmeras 
inovações no campo da participação 

p o p u l a r  d e m o c r á t i c a ,  c o m o  a 
participação via eletrônica, e redesenhou 
o formato de construção de várias 
políticas sociais, com a generalização 
do uso de conferências (um ciclo, que 
culmina com propostas para dar suporte, 
por exemplo, a um novo plano decenal 
ou à criação de um órgão que cuide de 
tema ainda não contemplado em sua 
especificidade, como a alimentação). 
Pontuaremos a seguir as principais 
características dos dois momentos.

Os conselhos foram inscritos na 
Constituição de 1988 na qualidade 
d e  i n s t r u m e n to s  d e  ex p re s s ã o , 
representação e participação da 
população. Estas estruturas inserem-se, 
portanto, na esfera pública e, por força de 
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lei, integram-se com os órgãos públicos 
vinculados ao Poder Executivo, voltados 
para políticas públicas específicas, 
responsáveis pela assessoria e suporte 
ao funcionamento das áreas em que 
atuam. 

Os conselhos gestores inauguraram 
novidades no campo da política 
porque eram diferentes dos conselhos 
predominantes até 1988, os conselhos 
comunitários, populares ou dos fóruns 
civis não governamentais, porque estes 
eram compostos exclusivamente de 
representantes da sociedade civil, cujo 
poder residia na força da mobilização 
e da pressão, e não possuíam assento 
institucional junto ao poder público. 
Os conselhos gestores são diferentes 
também dos conselhos de “notáveis”, 
que já existiam nas esferas públicas no 
passado, compostos exclusivamente 
por especialistas que atuavam em áreas 
temáticas, a exemplo do Conselho de 
Educação e outros.

Os conselhos gestores, no início, foram 
aclamados como novos instrumentos de 
expressão, representação e participação 
porque, em tese, eles são dotados de 

potencial de transformação política. Se 
efetivamente representativos, avaliava-
se que eles poderiam imprimir um novo 
formato às políticas sociais, pois se 
relacionariam ao processo de formação 
das políticas e de tomada de decisões. 
Com os conselhos, gerou-se uma nova 
institucionalidade pública, pois eles 
criaram uma nova esfera social-pública 
ou pública não estatal. Trata-se de um 
novo padrão de relações entre Estado e 
sociedade, viabilizando a participação 
de segmentos sociais na formulação 
de políticas sociais e permitindo à 
população o acesso aos espaços em que 
se tomam as decisões políticas, tendo 
a possibilidade de exercer controle 
social sobre o Estado. Com o passar do 
tempo, inúmeras avaliações foram sendo 
feitas sobre os conselhos, e as otimistas 
expectativas iniciais não se confirmaram. 
Em grande número de casos, eles se 
tornaram órgãos burocratizados, com 
participação de cidadãos já incluídos 
socialmente por escolaridade e outros, 
presos a redes neoclientelistas. A 
almejada participação popular ainda 
não teria sido conquistada.

Cumpre registrar que não é possível 
entender o papel dos diferentes tipos 
de conselhos que existem no Brasil, 
atualmente, se não entendermos a 
reforma do Estado, ao final dos anos 
1990, e as novas figuras jurídicas que 
esta reforma contempla. Organizações 
Sociais (OS) e Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) são 
exemplos destas formas. As Organizações 
Sociais foram criadas por lei, em maio de 
1998, para restruturarem o aparelho 
do Estado em todos os níveis. No nível 
Federal, a lei previu que parcelas do 
próprio Estado poderão deixar de fazer 
parte do aparelho estatal e se tornar 
prestadoras de serviços públicos, ou 
atividades do Estado passarem a ser 
realizadas em parcerias com entidades 
do chamado Terceiro Setor (leia-se: 
ONGs, organizações e associações 
comunitárias ou filantrópicas, e outras 
entidades sem fins lucrativos). Não 
são todas ou quaisquer ONGs que 
podem ser consideradas parte do 
Terceiro Setor, mas sim aquelas com 
o perfil do novo associativismo civil 
dos anos 90; um perfil diferente das 

         Com o passar do tempo, inúmeras avaliações foram sendo 
feitas sobre os conselhos, e as otimistas expectativas iniciais não se 
confirmaram.
“

”
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A primeira década de 2000 
é o segundo momento da 
configuração da questão 
da institucionalização. 
P r o g r e s s i v a m e n t e ,  a 

nova conjuntura econômica (que 
alterou o papel do Estado, como 
assinalamos acima) configurou uma 
nova correlação de forças nas políticas 
do governo e seus projetos político-
culturais para a sociedade. O novo 
século trouxe inovações no campo 
do associativismo brasileiro, como 
ações coletivas impulsionadas por 
mobilizações que são articuladas 
a partir de políticas públicas, ou 
p a r c e r i a s  e n t r e  a  c o m u n i d a d e 
“ o r g a n i z a d a”,  O N G s ,  f u n d a ç õ e s 
etc. e setores do poder público. Na 
atualidade, não se trata apenas de 
construir ou implementar os canais 
institucionais, trata-se da gestão destes 
canais. Várias inovações democráticas 
foram implementadas para realizar 
as mediações necessárias entre o 

cidadão e o governo, incorporando 
o uso das novas tecnologias (Smith, 
2009). Muitas delas foram acopladas a 
estruturas já existentes, a exemplo da 
implantação das consultas, votações 
e manifestações online no município 
de Belo Horizonte, dentro da política 
do OP, iniciativa que chegou a ganhar 
prêmio internacional como prática 
de inovação democrática. Registre-
se ainda a constituição de novos 
movimentos sociais, criados a partir 
da conjuntura atual ,  articulados 
com ONGs, voltados para questões 
relativas à democratização do Estado 
ou das políticas públicas, a exemplo do 
Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral - MCCE, no Brasil. Utilizando 
de possibilidades constitucionais, no 
caso os projetos de iniciativa popular, 
o MCCE elaborou o projeto de lei Ficha 
Limpa, aprovado em junho de 2010. O 
MCCE conseguiu a assinatura de 20% 
dos eleitores brasileiros (30 mil, do 
total de 150 mil) para a ação pró-ficha 

limpa. Ele apoiou também a criação de 
mais de 300 comitês (Comitê 9840), 
para fiscalizar e denunciar a venda de 
votos e a publicidade irregular durante 
o período eleitoral. O MCCE articula-
se de forma moderna – como uma 
rede – e, como tal, não tem diretoria 
ou registro em cartório. Ele conta com 
o apoio da Ordem dos Advogados do 
Brasil e da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB.

Projetos sociais passam a ter 
centralidade na forma de organização 
d a  p o p u l a ç ã o  p o r  d i f e r e n t e s 
agentes mediadores, da sociedade 
civi l  ou polít ica .  Novos tempos, 
novas identidades são criadas ou 
impulsionadas. Fala-se em cidadania 
mas, na maioria das vezes, os sujeitos 
das ações são tratados como usuários, 
consumidores, e não cidadãos de 
direitos. A identidade dos cidadãos, 
desenvolvida anteriormente pelos 
movimentos sociais, assentada sobre 
direitos universais do conjunto dos 

antigas ONGs dos anos 80, que tinham 
fortes características reivindicativas, 
participativas e militantes. O novo perfil 
desenha um tipo de entidade mais 
voltada para a prestação de serviços, 
atuando segundo projetos, dentro de 
planejamentos estratégicos, e buscando 
parcerias com o Estado e empresas da 
sociedade civil.

A legislação em vigor no Brasil 
preconiza, desde 1996, que, para o 
recebimento de recursos destinados 
às áreas sociais, os municípios devem 
criar seus conselhos. Isso explica por 
que a maioria dos conselhos municipais 
surgiu após esta data. Nos municípios, 
as áreas básicas dos conselhos gestores, 
entre outras, são: educação, assistência 
social, saúde, habitação, crianças 
e adolescentes, e idosos. Na esfera 
municipal, estes conselhos devem ter 
caráter deliberativo. 

Apesar de a legislação incluir os 
conselhos como parte do processo de 
gestão descentralizada e participativa, 
e constituí-los como novos atores 

deliberativos e paritários, vários 
pareceres oficiais assinalaram o caráter 
apenas consultivo dos conselhos, 
restringindo suas ações ao campo da 
opinião, da consulta e do aconselhamento, 
sem poder de decisão ou deliberação. A 
lei vinculou-os ao Poder Executivo do 
município, como órgãos auxiliares da 
gestão pública. Nos municípios sem 
tradição organizativa-associativa, os 
conselhos passaram a ser apenas uma 
realidade jurídico-formal e, muitas 
vezes, um instrumento a mais nas 
mãos dos prefeitos e das elites, falando 
em nome da comunidade, como seus 
representantes oficiais, não atendendo 
minimamente ao objetivo de serem 
mecanismos de controle e fiscalização 
dos negócios públicos.

Atualmente, alguns administradores 
públicos ainda tendem a conduzir as 
políticas sociais no campo da filantropia, 
da caridade, esvaziando o sentido do 
público, do caráter de política pública. 
Há o esvaziamento da responsabilidade 
pública, um apelo à moral conservadora, 

tradicional, remetendo as ações ao campo 
das políticas sociais compensatórias, 
do burocratismo, e até mesmo do 
velho clientelismo. Os direitos se 
transformam em benefícios concedidos. 
Os administradores pouco inovam. A 
inovação advém das novas práticas 
geradas pela sociedade civil .  De 
fato, são inúmeras as novas práticas 
sociais expressas em novos formatos 
institucionais da participação, tais 
como as redes, os fóruns e as parcerias. 
Os fóruns são frutos das redes tecidas 
nos anos 70/80 e eles possibilitaram 
aos grupos organizados olharem para 
além da dimensão do local. Eles têm 
abrangência nacional e são fontes 
de referências e comparações para 
os próprios participantes. As novas 
práticas constituem novo tecido social 
denso e diversificado, que tencionam as 
velhas formas de fazer política e criam 
novas possibilidades concretas para 
o futuro, em termos de alternativas 
democráticas.

O seGundO MOMenTO nA insTiTuciOnAlizAçãO dAs POlíTicAs PÚBlicAs
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E demandantes de um bem ou serviço 
público, passou a ser restruturada 
progressivamente, em termos de uma 
identidade fracionada, segundo três 
critérios básicos: 1º – econômico; 
selecionam-se apenas os vulneráveis, 
os miseráveis, os que estavam em 
situação de risco, e não todos os 
pobres;  2º  –  fracionamento;  os 
vulneráveis passaram a ser divididos, 
para atendimento nos programas 
elaborados, segundo critérios de 
raça, etnia, gênero, idade etc.; 3º – o 
desempenho de uma atividade, o 
chamado “protagonismo social”. Alguns 
dos militantes dos antigos movimentos 
sociais foram sendo incorporados 
como mão de obra nos projetos, 
programas e conselhos criados; uma 
nova forma de ativismo social foi 
desenvolvida, não mais para organizar 
o protesto mas para fazer, laborar, 
atuar junto às camadas desfavorecidas, 
previamente selecionadas com a ajuda 
destes mesmos ativistas. O campo 
do social passou a ser dominado 
por comunidades organizadas em 
projetos sociais com crianças, jovens, 
adolescentes, mulheres; cooperativas 
de todos os tipos de produtos e serviços, 
todos atuando segundo a lógica do 
desenvolvimento sustentável, nos 
marcos de uma nova economia social 
que tem como pressuposto a criação 
de “capital social” para a solução dos 
problemas socioeconômicos. O apelo 
à solidariedade em nome da cidadania 
passa a ser uma constante, nos moldes já 
bastante antigos, formulados no século 
XIX por León Bourgeois, anteriores às 
formulações de Durkheim.

O u t ro  a s p e c to  d a s  p o l í t i c a s 
institucionais na atualidade,  no 
atendimento às demandas sociais, 
especialmente dos setores populares, 
diz respeito a uma reengenharia 
na organização popular e ao não 
atendimento à universalidade dos diretos 
nas regras de inclusão em determinados 
benefícios. No primeiro caso, podemos 
citar, em grandes metrópoles como São 
Paulo, as associações ou entidades que 
passaram a ser agentes mediadoras 
na distribuição de benefícios sociais, 
como os tíquetes, vales, cartões etc. 

Usualmente, não são pessoas com 
trajetórias de vida articuladas a 
processos educativos de formação e 
educação popular, mas encontramos 
pessoas articuladas a políticos locais, 
que passam a ser os “organizadores da 
comunidade”, retomando-se práticas 
clientelísticas. Associações são formadas 
e funcionam nas casas dos próprios 
“presidentes”, práticas usuais do velho 
esquema das Sociedades Amigos de 
Bairro do período populista. 

Devem ser acrescentadas, neste 
cenário, as inúmeras ações e redes 
cidadãs que se apresentam como 
movimentos sociais de fiscalização 
e controle das políticas públicas, 
a t u a n d o  e m  fó r u n s ,  c o n s e l h o s , 
câmaras, consórcios etc., em escala 
local, regional e nacional. Os novos 
ativistas destas redes conectam-
se via internet, e usualmente seus 
c o m p r o m i s s o s  p r i n c i p a i s  s ã o 
com as ONGs ou entidades que os 
suportam. Redes de voluntariado 
também existem, principalmente no 
campo da assistência e prestação de 
serviços aos mais pobres, conectadas 
a grupos religiosos entre os quais se 

destacam os espíritas, ao contrário do 
movimentalismo dos anos 1970-80 no 
Brasil, quando eram os cristãos, ligados 
ou não às doutrinas da Teologia da 
Libertação, os que mais participavam. 

As formas institucionalizadas, 
do  t ipo conselho ou câmara de 
r e p r e s e n t a ç ã o ,  a u m e n t a r a m 
significativamente em número e 
temáticas. No campo da alimentação, 
por exemplo, foi criado o Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar - 
CONSEA. Este Conselho, juntamente 
com o Conselho do Idoso e o das 
Crianças e Adolescentes, tem exercido 
vigilância no repasse dos recursos 
o rç a m e n t á r i o s  d e  s e u s  ó rgã o s , 
conforme determina a Constituição. 
Nos estados da federação, criaram-
se defensorias públicas, previstas na 
Constituição de 1988, para atender, 
jurídica e processualmente, à parcela da 
população sem condições de contratar 
um advogado, garantindo-lhes o acesso 
à justiça. Concursos públicos foram 
realizados para compor o corpo 
jurídico de defensores públicos (que 
têm carreira especial como o juiz, não 
podem exercer a advocacia individual 
etc.), prédios públicos foram destinados 
ao exercício destas atividades, assim 
como cursos preparatórios para os 
defensores públicos também foram 
ministrados. A Defensoria passou 
a organizar o Curso de Defensores 
Populares para formação e articulação 
de lideranças junto à população, na 
organização e encaminhamento de 
suas demandas. Segundo a Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, “a 
tarefa dos participantes, enquanto 
futuros defensores populares, será 
contribuir para o processo de mudança 
da sociedade, transformando os saberes 
apreendidos em ações práticas para a 
efetivação dessa mudança” (folder do II 
Curso de Defensores Populares, 22 de 
maio a 27 de novembro de 2010). 

Em suma, na atualidade temos 
avanços democráticos que contam 
com o suporte governamental via 
políticas públicas, mas os resultados 
são contraditórios: de um lado, as 
demandas sociais são postas como 
direitos (ainda que limitados), abrindo 

Devem ser 
acrescentadas, 
neste cenário, as 
inúmeras ações e 
redes cidadãs que 
se apresentam 
como movimentos 
sociais de 
fiscalização e 
controle das 
políticas públicas.

“

”
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espaço à participação cidadã via ações 
cidadãs e novos direitos assegurados 
por novas políticas públicas. De outro 
lado, há perdas, principalmente de 
autonomia dos movimentos,  e  o 
estabelecimento de estruturas de 
controle social de cima para baixo, 

A gestão compartilhada em 
suas diferentes formas de 
conselhos, colegiados etc. 
precisa desenvolver uma 
cultura participativa nova, 

que altere as mentalidades, os valores, 
a forma de conceber a gestão pública 
em nome dos direitos da maioria, e 
não de “grupos lobistas” – um coletivo 
que desenvolva saberes não apenas 
normativos (legislações, como aplicar 
verbas etc), mas que discuta e participe 
também de outras importantes questões, 
tais como o papel dos fundos públicos no 
campo de disputa política e a necessidade 
de novas políticas na gestão desses 
fundos públicos. É preciso desenvolver 
saberes que orientem as práticas sociais, 
que construam valores, aqui entendidos 
como:  participar de coletivos de pessoas 
que são diferentes mas devem ter metas 
iguais (vide Santos, 2006).

Vários setores relativos às áreas 
sociais ,  a  exemplo dos sistemas 
educacionais, estão cada vez mais 
descentralizados e abertos; estão assim 
não por dádiva mas por trabalho, fruto 
de demandas e pressões da sociedade 
civil, conquista dos movimentos sociais 
organizados. Mas o espaço apenas não 
basta; ele tem de ser qualificado. Se 
não houver sentido de emancipação, 

com projetos que objetivem mudanças 
substantivas e não instrumentais, corre-
se o risco de se ter espaços ainda mais 
autoritários do que já eram quando 
centralizados. 

Participar dos conselhos e colegiados 
é uma das urgências e necessidade 
imperiosa. Mas é uma preparação 
contínua, permanente, de ação e 
reflexão. Não basta um programa, um 
plano, ou um cursinho, ou conselho. 
Construir cidadãos éticos, ativos, 
participativos, com responsabilidade 
com o universal, é retomar as utopias e 
priorizar a participação na construção 
de agendas que contemplem projetos 
emancipatórios, projetos que coloquem, 
como prioridade, a mudança social e 
qualifiquem seu sentido e significado. 
Mais do que nunca, temos de rediscutir o 
que é um projeto político emancipatório, 
retornar à reflexão sobre democracia 
como soberania popular, do povo e para 
o povo. Pautar o debate na soberania 
da comunidade significa dizer não à 
inclusão excludente, à modernização 
conservadora que busca resolver 
problemas econômicos utilizando-
se de formas do assistencialismo e 
caridade. Ao se discutir a soberania da 
comunidade local, e do povo, estaremos 
fornecendo pistas para analisarmos 

a metamorfose que atualmente se 
opera nos discursos sobre a realidade 
brasileira, tão fragmentada, mas, ao 
mesmo tempo, tão cheia de esperança 
no sentido de mudanças qualitativas. 
Temos de politizar áreas do social, 
como a assistência e a educação – no 
sentido de inseri-las de fato como 
prioridade política nacional, e não 
apenas  discurso  estratégico  de 
plataformas eleitorais; e, com elas, os 
seus conselhos. Há necessidade de se 
atingir a mídia, para que a educação 
ganhe legitimidade junto à sociedade. 
Afinal, os conselhos e colegiados são 
partes de uma gestão compartilhada, e 
governar é oportunidade de construir 
espaços de liberdade, desenvolver 
a igualdade e, em suma, construir o 
projeto da emancipação com sentidos 
e significados, com marcos referenciais 
substantivos, e não participar de 
cenários armados estrategicamente. 
A participação da sociedade civil na 
esfera pública, via conselhos e outras 
formas institucionalizadas, não pretende 
substituir o Estado, mas deve lutar para 
que este cumpra seu dever: propiciar 
assistência, educação, saúde e demais 
serviços sociais, com qualidade, e 
para todos, em direção ao projeto de 
emancipação dos excluídos.

cOnclusões

H
á um novo momento 
e modelo na trajetória 
das relações do Estado 
com a sociedade civil, na 
grande maioria dos países 

da América Latina. O associativismo 
latino-americano alterou-se, assim como 
a forma de os governos relacionarem-
se com os grupos e movimentos 
organizados. Participação e controle 

social  passaram a ser diretrizes 
e normativas, regulamentadas por 
leis e programas sociais; tornaram-se 
políticas públicas, em alguns casos, e 
buscam transformar-se em políticas de 
estado. Uma intrincada arquitetura foi 
desenhada para redirecionar ou pautar 
formas de tratamento às questões sociais; 
estrutura-se nos gabinetes, sai para as 
localidades e lugares organizativos; tem 

agenda e calendário de discussões que 
culminam com grandes conferências 
nacionais, realizadas usualmente na 
capital federal, em lugares simbólicos. 
Demandam acesso às informações, 
poder deliberativo e formação para 
entender as linguagens da burocracia. 
Mas o caminhar dos processos e debates, 
as estruturas desenhadas para exercer 
controle e vigilância, usualmente 

nas políticas governamentais para 
os movimentos sociais. O controle 
social se instaura, mas com sentido 
dado por interesses de grupos que 
controlam o sentido das políticas; 
ainda que haja a participação cidadã 
no estabelecimento das normativas. 

As grandes conferências nacionais 
temáticas  poderão ser  uma das 
estratégias básicas deste tipo de 
controle, caso não haja a participação 
plena, articulada ao redor de interesses 
dos cidadãos (e não a interesses de 
grupos político-partidários).  

Os dileMAs dA PArTiciPAçãO
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A
ssistimos,  nos últimos 
anos, especialmente após 
o início do Programa de 
Modernização do Sistema 
de Controle Externo dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios 
Brasileiros (Promoex), a uma crescente 
preocupação dos tribunais de contas do 
Brasil com a profissionalização de sua 
gestão, instituindo ou aperfeiçoando 
o planejamento estratégico, com a 
definição dos objetivos, indicadores e 
metas institucionais, controlando os 
processos finalísticos e monitorando 
e avaliando os resultados alcançados. 
Nesse mesmo sentido tem evoluído o 
papel das corregedorias dos tribunais de 
contas. Com efeito, sem deixar de lado 
a sua importante e fundamental função 
ético-disciplinar, as corregedorias vêm 
assumindo um novo papel e atuando, cada 
vez mais, em sintonia com os desafios mais 
estratégicos dos tribunais de contas. 

Neste artigo, o enfoque principal 

Presidente do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil - CCOR, Valdecir Fernandes 
Pascoal defende que ninguém deve estar imune à atividade 
correcional e que “a busca por maior celeridade processual 
não deve comprometer a qualidade dos relatórios e 
julgamentos” dos órgãos fiscalizadores.
Em artigo sobre os novos desafios das Corregedorias, 
Valdecir Pascoal destaca a necessidade de estabelecimento 
de padrões nacionais de estruturação e atuação, que 
enfoquem mecanismos eficazes de comunicação com os 
cidadãos e de interação das instituições do sistema de 
controle da gestão pública. “Encontrar o tempo de equilíbrio 
que permita sincronizar, de maneira razoável, responsável e 
efetiva, celeridade e qualidade processual, representa hoje o 
maior desafio das corregedorias e – por que não dizer? – um 
dos maiores desafios dos tribunais de contas brasileiros”, 
afirma.

O papel das corregedorias 
dos tribunais de contas

Valdecir Fernandes Pascoal
Conselheiro do TCE-PE 
Presidente do Colégio de Corregedores  
e Ouvidores dos Tribunais de Contas  
do Brasil (CCOR)

se dará justamente sobre este novo 
papel das corregedorias. Mas, antes 
de tratarmos diretamente de algumas 
questões específicas sobre o tema, 
apresentamos uma breve reflexão sobre 
o atual momento vivido pelos tribunais 
de contas. Esta análise preambular 
ajudará a compreender melhor os 
aspectos que julgamos fundamentais 
para o funcionamento efetivo de um 
órgão correcional, especialmente nesse 
novo contexto de seu alinhamento com as 
estratégias da organização.

Para não nos cingirmos ao plano 
teórico, apresentamos uma vertente 
do modelo de Corregedoria adotado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE-PE). Decerto que a 
apresentação do modelo pernambucano 
não tem a pretensão de qualificá-lo 
como “o melhor” ou “o ideal”, mas sim de 
compartilhar objetivamente com todos 
os membros e servidores de tribunais de 
contas brasileiros a nossa experiência, 

cujos resultados têm contribuído 
diretamente para o alcance dos objetivos 
estratégicos do TCE-PE. 

A  p ro p ó s i to ,  o  re g i s t ro  e  o 
compartilhamento de práticas exitosas 
é um dos grandes desafios do Colégio de 
Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de 
Contas do Brasil (CCOR). Se, por um lado, 
é notória a existência de tribunais que já 
possuem corregedorias estruturadas e 
efetivas, é forçoso reconhecer que outros 
tantos ainda trilham os primeiros passos 
nesse caminho. Isso ficou evidenciado 
em recente pesquisa realizada pelo 
CCOR – apresentada, em junho de 2011, 
durante o X ECCOR, em Cuiabá – quando, 
por exemplo, constatou-se que a maioria 
de nossas corregedorias não dispõe de 
quadros de servidores permanentes 
em sua estrutura funcional, o que seria 
desejável. O CCOR tem atuado, por meio 
de seus encontros e pela sua página na 
internet, com vistas a facilitar e catalisar 
a produção de conhecimento e a troca de 
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fortalecimento das corregedorias.

Tratamos, por fim, de uma questão 
que requer a reflexão de todos. Com olhos 
voltados a um porvir não muito distante, já 

se vislumbra o incremento da importância 
das corregedorias no provável cenário 
de criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas (CNTC). Desta forma, 
sem querer exaurir o assunto, destacamos 

alguns pontos das propostas apresentadas 
no Congresso Nacional que merecem uma 
reflexão mais cuidadosa e, principalmente, 
analisamos os seus possíveis impactos 
sobre o papel das corregedorias. 

  
1.  O ATuAl MOMenTO dOs TriBunAis de cOnTAs e O PAPel de suAs cOrreGedOriAs 

P
assados 22 anos de vigência 
do atual modelo de controle 
externo instituído pela 
Constituição de 1988, 10 anos 
dos avanços trazidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal e 5 anos do 
PROMOEX, a instituição “Tribunal de 
Contas (TC)” parece mais próxima de 
conseguir o reconhecimento definitivo da 
sociedade brasileira.

Alguns desafios, porém, ainda estão 
presentes. Nesta breve reflexão, destaco 
dois destes desafios: (1) disseminar boas 
práticas de forma a estabelecer um padrão 
nacional de estruturação e de atuação e 
(2) comunicar-se mais, e melhor, com a 
sociedade, explicando com clareza seu 
papel e os resultados de sua atuação, bem 
como interagir melhor com as demais 
instituições que integram o sistema de 
controle da gestão pública.

Há que se reconhecer que existem 
experiências exitosas no Brasil. Essas 
experiências e posturas precisam ser 
compartilhadas com todos os TCs. Nesses 
22 anos de aplicação do atual modelo, 
algumas conclusões sobre os atributos do 
que seria um “Tribunal de Contas ideal” e 
em sintonia com os valores democráticos 
e republicanos parecem incontroversas: 

não terá futuro aquele TC que se • 
omitir na profissionalização do seu 
quadro de servidores, a partir da 
realização de concursos públicos para 
todo o quadro técnico, inclusive para 
Auditores Substitutos e Procuradores 
do Ministério Público de Contas, nem 
aquele que olvidar a permanente 
necessidade de capacitação de seus 
membros e de seus servidores, que 
poderá ser incentivada e facilitada pela 
criação de escolas de contas;
não terá futuro aquele TC que não • 
instituir um planejamento estratégico, 
discutido pelos seus membros com todo 
o corpo gerencial, por meio do qual 
serão estabelecidos os objetivos e as 
prioridades, embasadas em indicadores 

consistentes, metas realisticamente 
ousadas e permanente monitoramento 
e reavaliação; 
não terá futuro aquele TC que não se • 
esforçar para aperfeiçoar a sua relação 
com o controle social, especialmente 
por meio da instituição de ouvidorias, 
que facilitem o acesso do cidadão ao 
tribunal de contas; 
não terá futuro aquele TC que não • 
estiver em sintonia com as facilidades 
advindas do progresso tecnológico 
– especialmente da informática – apli-
cando-as aos seus processos internos 
e, sobretudo, aos seus processos de 
fiscalização e julgamento;
não terá futuro aquele TC que não • 
discutir em fóruns competentes a 
necessidade de aperfeiçoamentos 
pontuais no atual modelo constitucional 
de controle externo, a exemplo da 
necessidade de criação de um Conselho 
Nacional para os Tribunais de Contas 
e da necessidade de assumir uma 
postura mais ativa com vistas a cobrar 
dos poderes competentes mais rigor no 
exame dos requisitos constitucionais 
exigidos para a nomeação de seus 
membros, notadamente conhecimento, 
idoneidade moral e reputação ilibada;
não terá futuro aquele TC que não se • 
estruturar para uma atuação mais 
focada, inteligente e, em muitas 
situações, preventiva da gestão, 
especialmente no controle cautelar 
dos editais de licitações e concursos 
públicos, atentando, contudo, para 
a fixação de critérios objetivos e de 
relevância e, ainda, para a necessidade 
de que essa atuação profilática ocorra 
em tempo razoável, de sorte a se evitar 
a interrupção inútil ou desproporcional 
do regular fluxo da gestão.

É também nesse futuro que se 
avizinha que insiro o importante papel 
das corregedorias dos tribunais de 
contas; uma Corregedoria que esteja 
sempre atenta à preservação da ética e da 

disciplina dos seus membros e servidores. 
Mas não só isso: uma Corregedoria 
que planeje e execute sua atividade 
correcional com o objetivo de assegurar 
o melhor desempenho técnico de seus 
servidores e a maior efetividade de seus 
procedimentos. A preocupação com o 
estoque, com o tempo de instrução e 
julgamento dos processos, são balizas 
fundamentais para uma efetiva atividade 
correcional. Nada obstante, faço breves 
ponderações a propósito dos temas 
“alcance das correições” e “celeridade da 
fiscalização e do julgamento”. 

A primeira é que ninguém – nem 
mesmo a alta administração – deve ficar 
imune à atividade correcional; e a segunda, 
a busca por maior celeridade processual 
não deve comprometer a qualidade dos 
relatórios e julgamentos. Se é verdade 
que a agilidade processual permitirá uma 
integração mais efetiva, por exemplo, com 
o Ministério Público, de modo a evitar as 
prescrições de possíveis ações penais e de 
improbidade; se é verdade que devemos 
deixar de fazer arqueologia de contas 
públicas e primar pela realização de 
auditorias em tempo real (concomitantes) 
julgando as contas finais de cada exercício 
financeiro no menor tempo possível; não é 
menos verdade que não podemos cair no 
singelo e, muitas vezes, cômodo conto da 
pura numerologia processual. 

A busca da verdade material, da 
consistência, da profundidade e da 
efetividade de nossas deliberações, assim 
como da fiel observância das garantias do 
devido processo legal, não permite que 
nos transformemos em controladores-
robôs, mais afeitos aos métodos das linhas 
de produção idealizadas pelo fordismo. 
Portanto, encontrar o tempo de equilíbrio 
que permita sincronizar, de maneira 
razoável, responsável e efetiva, celeridade 
e qualidade processual representa hoje o 
maior desafio das Corregedorias e – por 
que não dizer? – um dos maiores desafios 
dos tribunais de contas brasileiros.
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INDICADORES
JUNHO Relação

2009 2010 2011 2011 X 2009

Estoque de processos do TCE-PE 12.300 11.563 9.270 -25%

Estoque de processos nos Gabinetes 2.198 1.747 1.314 - 40%

Relatorias diversas 52 43 15 - 71%

Processos na Origem 487 213 52 - 89%

Processos Extraviados 34 37 10 - 71%

Estoque de processos por ano de formalização:    2011 X 2010

1991 a 2000  265  56 -79%

2001 a 2005  637 246 -61%

2006 a 2010  10.662     8.957* -16%

2. A AtuAção dA CorregedoriA do tribunAl de ContAs do estAdo de PernAmbuCo (tCe-Pe)  
cOM visTAs A AuMenTAr A quAlidAde e A celeridAde PrOcessuAl

O 
Tribunal de Contas de 
Pernambuco,  em seu 
processo contínuo de 
gestão estratégica, vem 
desenvolvendo ações para 

se aproximar desse modelo ideal de órgão 
de controle externo. É fato que muito 
ainda precisa ser feito, mas é forçoso 
dizer que avanços já foram alcançados. A 
Corregedoria do TCE-PE é uma das áreas 
onde esse avanço é evidente. Além da sua 
função disciplinar (que, como já dito, não 
será objeto deste artigo), a Corregedoria 
do TCE-PE tem atuado em três frentes 
de ação, todas alinhadas com o objetivo 
estratégico de “aumentar a qualidade e 
a celeridade nos processos finalísticos”, 
quais sejam:

Estímulo à gestão sobre os processos  -
finalísticos;
Correições focadas na melhoria dos  -
processos finalísticos;
Projetos estruturadores para a fase de  -
julgamento.

2.1. estímulo à gestão sobre os 
processos finalísticos

O desejo do TCE-PE de melhorar a 
performance do seu processo finalístico, 
externalizado no já citado objetivo 
estratégico,  depende sobremaneira da 
qualidade da gestão e do desempenho 
individual de cada uma das unidades 
organizacionais que estão envolvidas 
nesse processo. A Corregedoria tem 

desempenhado um papel fundamental 
no estímulo à gestão desses processos, 
tanto (1) na geração de informações 
estratégicas, como (2) na ação de 
monitoramento.   

2.1.1. relatório Gerencial  
Processual (rGP)

Trata-se de um relatório que apresenta 
de forma didática e detalhada a situação 
processual do TCE-PE e de cada relator 
em específico, oferecendo subsídios que 
facilitam o gerenciamento do estoque 
processual pelos Gabinetes. Este relatório é 
elaborado mensalmente pela Corregedoria 
Geral (CORG), em parceria com o Núcleo 
de Planejamento e Controle (NPC) e com o 
Departamento de Expediente e Protocolo 
(DEP).

O seu principal objetivo é facilitar a 
gestão dos relatores sobre os respectivos 
estoques processuais, tanto dos que 
se encontram em seu gabinete, como 
também dos processos que estão sob 
sua relatoria e localizados em outras 
unidades organizacionais. Para tanto, são 
disponibilizados os dados da movimentação 
processual consolidada e, por relator, 
com detalhamento por modalidade de 
processos, as medidas cautelares emitidas 
e gráficos comparativos dos processos 
julgados versus metas planejadas versus 
estoque. Por fim, o estoque de processos 
do TCE-PE e por relator é discriminado 
por local e período de formalização. Além 

dessas, também são disponibilizadas outras 
informações específicas por relator, como 
pedidos de vistas cedidos e solicitados, 
afastamentos do relator durante o período 
e relação dos processos com relatorias 
diversas no gabinete. 

Os quadros e gráficos, com o 
desempenho de cada relator e o 
comparativo com as metas planejadas, 
permitem uma rápida visualização dos 
resultados alcançados e o comparativo de 
desempenho entre os relatores. Ressalte-se 
que, no início, percebiam-se disparidades 
entre o desempenho dos relatores, mas, 
com a contínua emissão do RGP, constata-
se uma tendência ao cumprimento das 
metas previstas no planejamento e a uma 
maior uniformidade no desempenho dos 
relatores, resultando, no final, em um 
melhor desempenho do TCE-PE.  

Desde o início da implantação 
do RGP, em 2009, constata-se uma 
tendência de melhoria na gestão do 
estoque de processos do TCE-PE e, em 
especial, dos gabinetes dos relatores.  
Verifica-se uma redução nos estoques 
de processo em todos os indicadores 
entre junho de 2009 e junho de 2011. 
Vale destacar a relevante redução 
de 40% do estoque de processos 
nos gabinetes de relatores, de 71% 
de processos de outras relatorias, 
de 89% de processos localizados 
no órgão de origem e de 71% de 
processos extraviados. Confira os 
dados a seguir:

*Processos formalizados de 2006 a 2011
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E Glossário dos indicadores:
Estoque de processos do TCE-PE - Todos 
os processos do TCE-PE não julgados, 
independentemente do local atual.
Estoque de processos no Gabinete - Todos 
os processos não julgados vinculados a um 
relator e localizados no seu gabinete.
Relatorias Diversas - Processos não 
julgados, de outras relatorias, localizados 
no gabinete de um relator.
Processos na Origem - Processos não 
julgados, enviados à origem para 
cumprimento de diligências e que ainda 
não retornaram.
Processos Extraviados - Processos não 
localizados nas unidades organizacionais 
do TCE-PE.

2.1.2 – Monitoramento de processos

O monitoramento de processos 
é uma atividade desenvolvida pela 
Corregedoria para alertar o relator 
e solicitar posicionamento sobre a 
situação de alguns processos, que 
se enquadram em pelo menos um 
dos critérios de acompanhamento 
definidos com fundamento em questões 
relevantes para a organização, a exemplo 
do cumprimento dos prazos legais e 
regimentais, das metas definidas no 
planejamento estratégico e outros 
aspectos relevantes para a sociedade e 
para a imagem da instituição.

A Corregedoria emite mensalmente 
uma Circular Interna (CI), identificando, 
em cada unidade organizacional do 
TCE-PE, quais processos se enquadram 
nos critérios definidos, e solicita 
posicionamento sobre a previsão de 
conclusão dos trabalhos. Em alguns 
casos, o próprio sistema informatizado 
de acompanhamento de processos 
já emite um alerta automático para 
o responsável pela área, onde se 
encontra o processo, e para o respectivo 
relator. 

Essa vigilância sobre os proces-
sos tem se mostrado um meio eficaz 
para responsabilizar e impulsionar 
a s  d ive rsa s  u n i da de s  o rga n i za - 
cionais do TCE-PE para o alcance 
dos focos estratégicos traçados pela 
gestão. 

 
2.2. correições focadas na melhoria 

dos processos finalísticos

A correição consiste em uma função 
investigatória e de análise crítica, sobre 
os problemas existentes na instituição, e 
na proposição de soluções e ações viáveis, 
a serem desenvolvidas e implantadas.

Em sintonia com o objetivo de 
promover a celeridade processual, a 
Corregedoria do TCE-PE tem focado 
as suas correições em problemas 
identificados no fluxo processual. A 
seleção das áreas e dos temas que 
serão abordados é realizada com base 
em indicadores que demonstram 
onde existem gargalos e riscos de 
comprometimento da ef ic iência 
processual.

D o i s  a s p e c t o s  d e v e m  s e r 
considerados fundamentais para o 
sucesso da correição. O primeiro é a 
necessidade de se identificar o problema 
chave de forma consistente. O problema 
chave é aquele principal causador do 
comprometimento do desempenho. A 
sua identificação deve ser feita, sempre 
que possível, com base em evidências 
documentais que não deixem margem a 
contestações. Dessa forma, a discussão 
sobre as possíveis soluções será muito 
mais produtiva e eficaz.

O segundo aspecto a ser considerado 
é o comprometimento das unidades 
organizacionais envolvidas na correição. 
Não basta identificar o problema chave; 
a análise das possíveis soluções e, 
principalmente, a implementação 
das  ações acordadas dependem 
sobremaneira do comprometimento das 
áreas envolvidas. Esse comprometimento 
é maior quando estas unidades acreditam 
na qualidade e na importância do 
trabalho desenvolvido na correição 
e nos resultados positivos que serão 
gerados. Vale salientar também que é 
fundamental que a Corregedoria realize 
um trabalho de monitoramento sobre 
o cumprimento das ações acordadas e 
definidas na correição.

Para maior clareza, apresentamos 
o exemplo da correição realizada em 
algumas Inspetorias Regionais que 
apresentavam, à época, os piores 
indicadores de celeridade processual, 
tendo sido identificado como um  
problema chave “o processo de 
notificação realizado pela Empresa 
Brasileiro de Correios e Telégrafos 
(EBCT)”.  Como solução,  f icaram 
acordadas e estabelecidas em Provimento 
exarado pela Corregedoria as seguintes 
medidas:

“I) Ao Departamento de Controle 
Municipal:

(...)
c) Adotar providências no sentido 

de determinar que as secretarias 
das Inspetorias realizem controle do 
retorno do Aviso de Recebimento e, 
quando ocorrer atraso, a sua cobrança 
tempestiva junto às agências dos Correios 
de sua localidade com o consequente 
registro das falhas constatadas para 
que o Departamento de Expediente e 
Protocolo (DEP) possa adotar as medidas 
necessárias quanto ao saneamento dos 
problemas encontrados.

(...)
III) Ao Departamento de Expediente 

e Protocolo:
Adotar medidas junto à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), 
com base nas informações fornecidas pelo 
Departamento de Controle Municipal 
previstas no inciso I deste Provimento, 

           Não basta 
identificar o 
problema chave; 
a análise das 
possíveis soluções 
e, principalmente, 
a implementação 
das ações acordadas 
dependem 
sobremaneira do 
comprometimento 
das áreas 
envolvidas. 

“

”
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para que as falhas de notificação relatadas 
no item 3.2.1.2 do relatório de correição 
sejam sanadas. 

IV) À Gerência de Desenvolvi-
mento de Sistema de Informação, 
juntamente com o gestor do sistema 
de Acompanhamento de Processos 
(AP):

Adotar providências no sentido 
de permitir o registro no sistema AP, 
no módulo de notificação, campo 
para registro do retorno do Aviso de 
Recebimento, para que as secretarias 
possam anotar falhas na notificação, por 
parte dos Correios, controlar as datas 
de retorno do Aviso de Recebimento, 
prazo de prorrogação e, posteriormente, 
possibilitar o desenvolvimento de consultas 
informatizadas e o aperfeiçoamento da 
fiscalização realizada pelo Departamento 
de Expediente e Protocolo sobre o contrato 
com os Correios (item 3.2.1.2 do relatório 
de correição).”

2.3. Projetos estruturadores  
para a fase de julgamento

Analisando o desempenho e os 
problemas identificados no fluxo 
processual e,  principalmente, na 
construção do planejamento anual do 
TCE-PE, a Corregedoria percebeu que 

poucos projetos estruturadores eram 
propostos para a fase de julgamento 
dos processos. Não existia uma unidade 
responsável por pensar essa fase de 
forma sistêmica e estruturada. Contudo, a 
necessidade por projetos estruturadores 
era latente na organização. Dessa 
forma, a CORG preencheu esse vácuo 
organizacional e passou a propor e 
executar projetos que visam à melhoria 
da fase de julgamento de processos.  
Assim, a cada planejamento anual, 
novas ideias e demandas surgem e 
projetos estruturadores são propostos 
e desenvolvidos, como os exemplos a 
seguir apresentados:

2.3.1 .  “relatório  Gerencial 
Processual” (já explicitado no item 
2.1.1);

2.3.2.  “Motivo da tramitação 
estruturado” – por meio desse projeto, 
todas as tramitações passaram a ser 
realizadas com base em uma estrutura 
predefinida de motivos. Como resultado, 
o TCE-PE passou a dispor de informações 
gerenciais detalhadas, ampliando 
as possibilidades de construção de 
indicadores que demonstrarão novos 
aspectos do desempenho do TCE-PE. 
Essa estruturação permitirá obtermos 
informações, por exemplo, dos motivos 
de retorno de processos da área de 

julgamento para a área de instrução, 
inclusive detalhada por unidade 
organizacional, do número de processos 
e do tempo médio para a realização das 
atividades solicitadas. Atividades que, 
amiúde, dizem respeito: à análise de 
defesa, complementação da notificação 
em virtude de novo(s) interessado(s), 
complementação da notificação em 
virtude de  falha, realização de diligência, 
esclarecimento de ponto de relatório, 
entre outras. 

2 . 3 . 3 .  “ r e l a t ó r i o  d o  vo t o 
estruturado” – Existia uma crítica de 
que as decisões emitidas pelo TCE-
PE não respeitavam uma estrutura 
padrão e, desta forma, a imagem da 
organização poderia ser prejudicada 
devido à incompletude de algumas 
decisões e de diferentes entendimentos 
quanto aos elementos que deveriam 
estar presentes no Inteiro Teor da 
Deliberação (ITD). Assim, a CORG 
desenvolveu esse projeto, em parceria 
com outras unidades organizacionais, 
que estabeleceu um modelo padrão para 
o Relatório do Voto e, ao mesmo tempo, 
ofereceu algumas ferramentas que 
facilitam a recuperação de informações 
sobre o processo e o uso de diferentes 
possibilidades de textos padronizados 
para o conteúdo da decisão. 

3. os desAfios do Colégio de Corregedores e ouvidores dos tribunAis de ContAs (CCor)

Visite o site do CCOR: www.ccortc.com.br

 

D
ecerto que muitas teorias, 
ideias e reflexões sobre 
os objetivos e os papéis 
das corregedorias de 
tribunais de contas ainda 

podem vir a lume, especialmente no que 
diz respeito ao que chamo de “topografia 
inst itucional”.  As  corregedorias 
e ouvidorias devem ser estruturas 
departamentais autônomas e integradas 
ou, a depender da história institucional 
de cada TC, devem atuar em um único 
órgão? As corregedorias devem estar 
inseridas num sistema maior de Controle 
Interno e Planejamento ou tão somente 
interagir de forma mais efetiva com 
estas instâncias? Não há dúvidas de que 
são reflexões da mais alta relevância, a 
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Nada obstante, independentemente do 
modelo a ser adotado, o fato é que em 
relação a corregedorias e ouvidorias 
já existem experiências avançadas e de 
referência em muitos TCs. Qual o desafio 
no CCOR? Estimular a produção teórica, 
especialmente por meio de parceria 
com o IRB, ATRICON, ABRACON, mas, 
sobretudo, compartilhar e disseminar 
essas experiências pelo Brasil, ou seja, 
azeitar o canal de comunicação entre 
os próprios TCs. Se estamos diante 
do grande desafio de dialogar, mais e 

melhor, com a própria sociedade, não 
é diferente em relação à comunicação 
entre nós mesmos, não obstante todos 
os esforços já feitos até hoje.

Mesmo diante das dificuldades 
estruturais que lhe são imanentes, o 
CCOR vem se esforçando com vistas a 
aperfeiçoar a troca de informações e 
experiências, seja por meio de encontros, 
seja por meio da realização de pesquisas 
e enquetes, seja, principalmente, por 
meio do estímulo ao acesso e uso do 
“Portal do CCOR” na internet (www.
ccortc.com.br). O Portal, entre outras 

importantes informações, possui um 
espaço destinado à exposição detalhada 
das “boas práticas” desenvolvidas pelos 
tribunais de contas de todo o Brasil, 
no âmbito de suas corregedorias e 
ouvidorias. Num país de dimensões 
continentais, como o nosso, e com 
tribunais de contas sempre submetidos 
a severas limitações orçamentárias, 
é forçoso reconhecer que o uso, cada 
vez mais intenso e produtivo, dos 
espaços virtuais se revela uma das 
formas mais eficientes de promover o 
compartilhamento de conhecimentos.

   
4. o PAPel dAs CorregedoriAs diAnte dA CriAção do Conselho nACionAl dos tribunAis de ContAs (CntC) 

A sociedade e a esmagadora 
maioria  dos  membros 
e  s e r v i d o r e s  q u e 
fazem os tribunais  de 
c o n t a s  p o s i c i o n a m - s e 

favoravelmente à criação do CNTC. 
Nos moldes do que já ocorre no Poder 
Judiciário, com a criação do CNJ, em 2004, 
o nosso Conselho, legitimado pela sua 
origem constitucional e dotado de poder 
cogente de abrangência nacional, servirá, 
entre muitos misteres, para conferir 
mais uniformidade e padronização 
à s  e s t r u t u ra s  o r g a n i z a c i o n a i s , 
normativas e processuais dos TCs; 
estabelecer estratégias nacionais de 
atuação eficiente e eficaz, definindo 
metas, indicadores e monitoramento 
de processos, além de zelar pela ética 
e pela probidade da atuação de seus 
membros.

C o m p a r a n d o  e s t e  m o m e n t o 
presente ao contexto vivido há dez 
anos, em que, diante de problemas e 
desacertos na atuação de alguns de 
nossos órgãos e integrantes, havia 
quem defendesse a pura e simples 
extinção dos TCs, a proposta de criação 
do CNTC há que ser encarada como um 
reconhecimento de nossa crescente 
importância institucional, expressando 
ainda um desejo legítimo da sociedade 
de que a nossa atuação, enquanto 
guardiães-mor da probidade da gestão 
pública, seja referência nos quesitos 
legalidade, moralidade, transparência 
e eficiência.

As propostas que ora tramitam no 

Congresso Nacional, nomeadamente 
a s  P E C s  2 8 / 0 7  e  3 0 / 0 7 ,  s e u s 
conteúdos, suas diferenças e a questão 
da composição do CNTC têm sido 
objeto de muitos debates e discussões.  
Ressalvando e respeitando todos os 
melhores juízos, entendo que a proposta 
de um CNTC mais enxuto, composto nos 
termos do modelo definido na PEC 
28/07, de autoria do então deputado 
federal, hoje senador, Vital do Rêgo 
Filho, revela-se a mais consentânea com 
os propósitos que direcionam a atuação 
dos tribunais de contas. 

Ainda sobre a questão, embora 
reconheça a boa intenção dos seus 
defensores, não me parece razoável 
e proporcional a proposta de criação 
de um conselho nacional específico 
para membros do Ministério Público 
de Contas (MPCO). A sujeição dos 
membros do MPCO ao controle externo 
de natureza administrativa do CNTC 
(instituição esta em que um membro 

do Parquet  Especial teria assento 
permanente) não conflita,  a meu 
juízo, com a garantia constitucional 
d a  i n d e p e n d ê n c i a  f u n c i o n a l  d e 
seus membros. A rigor, os agentes 
públicos que passam a integrar o 
CNTC assumem, sob o amparo da Lei 
Maior, um novo plexo de atribuições 
desvencilhadas daquelas que por 
ofício exercem em seus respectivos 
tribunais de origem. 

Mas, o ponto a merecer atenção 
especial diz respeito ao papel das 
corregedorias nesse cenário de criação 
do CNTC. Tribunais de Contas que 
disponham de estruturas correcionais 
permanentes e efetivas; corregedorias 
que fujam do corporativismo e não se 
omitam no cumprimento de seu dever 
legal, inclusive do dever de apurar 
denúncias contra seus membros e 
servidores; corregedorias que atuem na 
aferição da qualidade, no controle e no 
monitoramento do estoque e do fluxo de 
processos; são tribunais de contas com 
esses atributos que estarão preparados 
para enfrentar o novo cenário após a 
implantação do CNTC.

Estou certo de que os cenários que 
se avizinham são promissores para o 
fortalecimento dos Tribunais de Contas. 
Como disse Victor Hugo: “O futuro 
tem muitos nomes. Para os incapazes, 
o inalcançável, para os medrosos, o 
desconhecido, para os corajosos, a 
oportunidade”. Eis a palavra de ordem, 
para todos nós que fazemos parte dos 
Tribunais de Contas: coragem!

          Eis a palavra 

de ordem, para 

todos nós que 

fazemos parte dos 

Tribunais de Contas: 

coragem!

“

”
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C
onvém esclarecer, antes 
de tudo, que a presente 
argumentação pressupõe 
a existência (ou a vigência) 
d e  u m  d e t e r m i n a d o 

contexto normativo, no âmbito do qual 
devem atuar os órgãos públicos, que, por 
definição constitucional, denomina-se 
Estado Democrático de Direito.

Na perspectiva teórico-metodológica 
(HABERMAS, 1997, v. 2) aqui utilizada 
para compreensão do Direito e, por 
consequência, das instituições brasileiras 
juridicamente conformadas por normas 
cogentes, o Estado Democrático de Direito 
pode ser, resumidamente, descrito como 
o terceiro paradigma do Estado moderno 
— que sucedeu, imediatamente, o Estado 
Providência (segundo) e também o 
Estado Liberal (primeiro paradigma 
em ordem cronológica) — nos termos 
do qual a participação social é tanto 
meta quanto método, por excelência, 
de realização dos direitos.

Na verdade, pode-se afirmar que a 
participação social lastreia a realização 
do Direito no Brasil, caracterizando 

o contexto normativo claramente 
expresso na Constituição Federal de 
1988. Desta forma é possível asseverar 
categoricamente que: sem participação, 
não poderia haver Estado Democrático 
e, ao mesmo tempo, sem democracia, 
não haveria Estado de Direito. Por 
conseguinte, pela primeira vez uma 
Consti tuição brasi le ira  registra 
expressamente em seu texto (parágrafo 
único do art. 1º) que “Todo o poder 
emana do povo” e que deve, por esse 
mesmo povo, ser exercido diretamente. 
As Constituições republicanas anteriores 
igualmente atribuíam ao povo a 
titularidade do poder soberano, mas 
afirmavam, em seguida, que “em seu 
nome [esse poder] é exercido”.

A participação social está ainda 
contemplada especialmente no artigo 
37, § 3º:

§ 3º A lei disciplinará as formas 
de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

I  -  as  reclamações relativas à 
prestação dos serviços públicos em 
geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário 
e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional  
nº 19, de 1998)

II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto 
no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

III - a disciplina da representação 
contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função 
na administração pública. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

Com base nesses dispositivos 
citados, o Estado tem promovido a 
inst i tucional ização de  diversos 
instrumentos destinados a viabilizar a 
participação e o controle social; entre 
outros se pode destacar os seguintes: (a) 
as ouvidorias públicas; (b) as cartas de 

José Eduardo Elias Romão1

Ouvidor-Geral da Controladoria Geral da União 
Mestre e doutor em Direito Público pela UnB

As ouvidorias públicas na 
efetivação do controle social

O Autor é graduado em Direito pela UFMG, especialista em Direitos Humanos, mestre e doutor em Direito Público pela UnB. Atualmente, é o Ouvidor-Geral da União da 
Controladoria Geral da União (CGU) da Presidência da República.

1. Breve cOnTexTuAlizAçãO

Segundo José Eduardo Elias Romão, Ouvidor-Geral 
da CGU, as ouvidorias públicas acolhem os cidadãos 
que já recorreram, sem êxito, a outros órgãos. “Desta 
forma, o controle social para o qual as ouvidorias 
concorrem não pode apenas significar ‘vigilância’ ou 
‘pretensão punitiva’. A efetivação do controle social 
(...) consiste em alçar o cidadão à condição de coautor 
das soluções e resultados produzidos no processo de 
gestão”, afirma José Elias Romão.
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participativos (PPA, por exemplo); (d) os 
Conselhos gestores e fiscalizadores de 
políticas públicas; (e) as audiências e as 
consultas públicas; e, (f) as conferências. 
Todo esse instrumental, à disposição da 
sociedade, pretende atribuir concretude 
ao mandamento constitucional, que 
confere ao cidadão a titularidade do 

E
mbora, nos limites deste 
artigo, não seja possível e, 
provavelmente, necessário 
tratar detidamente das 
vantagens dessa referida 

compreensão paradigmát ica  da 
evolução (que significa “aumento de 
complexidade”) do Direito, no Brasil e, 
também, noutros países, faz-se necessário 
registrar que a noção de paradigma1 

permite racionalizar (conhecer como 
discursos racionais) os interesses e 
os desejos que caracterizam as mais 
diversas pretensões de validade sobre 
“a sociedade em que desejamos viver”; 
noutras palavras, permite equilibrar — 
sob constante tensão — legalidade e 
legitimidade.

Com efeito, Cittadino (2000, p. 206) 
explica que o objetivo de se trabalhar com 
uma concepção paradigmática do Direito 
“é estabelecer uma íntima conexão 
entre hermenêutica constitucional 
e processo histórico, demonstrando 
como as proposições e exigências do 
paradigma de direito vigente conformam 
a doutrina jurídica” e influenciam a 
aplicação do Direito. Por isso, não pode 
ser considerado mera coincidência o 
fato de KUHN (2006, p. 271) usar como 
sinônimo de paradigma a expressão 
“base hermenêutica”.

Desta forma, compreender o “papel 
das ouvidorias públicas na efetivação do 
controle social”, no quadro paradigmático 
do Estado Democrático de Direito, acaba 

poder político.
Nesse contexto, a criação e o 

funcionamento de ouvidorias públicas 
têm sido de grande importância 
para o fortalecimento da democracia 
participativa, sobretudo, porque, 
por um lado, oferecem ao cidadão 
um “novo canal” para resolução de 
problemas vivenciados, rotineiramente, 

na prestação de serviços públicos e, 
por outro, oferecem ao Estado uma 
oportunidade de qualificar a prestação 
desses mesmos serviços públicos, a 
partir das manifestações recebidas. 
Noutros termos, as ouvidorias públicas 
se constituem, em regra, como elo entre 
legitimidade e legalidade.

por encerrar, como consequência, duas 
grandes possibilidades: a primeira 
possibilidade é a de se definir Direito 
como o processo legal de estabilização de 
expectativas sociais legítimas, acolhendo 
a proposta de Niklas Luhmann;2 
reconhecendo os cidadãos como sujeitos 
de direito capazes de decidir quais direitos 
estão, de fato, inscritos na Constituição; 
a segunda consiste na possibilidade 
de se reconhecer institucionalmente 
uma “zona fronteiriça” entre Estado e 
sociedade civil, na qual devem atuar 
órgãos especializados na mediação entre 
“códigos” distintos, que determinam a 
organização da administração pública, 
em geral, e a organização da vida em 
sociedade.

1. De acordo com a filosofia da ciência de Thomas Kuhn (2000), tal noção apresenta um duplo aspecto. Por um lado, possibilita explicar o desenvolvimento científico como 
um processo que se verifica mediante rupturas, através da tematização e explicitação de determinados “sentidos” estabilizados e constituídos em pré-compreensões e 
visões de mundo, naturalizados como pano de fundo de práticas sociais, que, a um só tempo, tornam possível a resolução de problemas cotidianos, por meio de uma 
linguagem igualmente cotidiana, e limitam ou condicionam o agir e a percepção de cada um e do mundo. Por outro, a noção de paradigma acarreta reduções e simplificações, 
constrangendo a validade das soluções aos problemas práticos ao espaço de circulação de uma determinada visão de mundo tendencialmente hegemônica em determinadas 
sociedades por certo período de tempo; assim deve ser entendida a seguinte afirmação de Kuhn (2000, p. 148): “O que um homem vê depende tanto daquilo que ele 
olha como daquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o ensinou a ver”. Assim, paradigma é o conjunto de noções práticas forjadas e normalizadas na 
atividade cotidiana de resolução de problemas e largamente disseminadas em sociedade. Paradigma é também a descrição cientificamente normalizadora que 
uma determinada comunidade de pesquisadores e teóricos faz deste conjunto de noções com a finalidade precípua de torná-lo matriz disciplinar de processos 
reprodutíveis, verificáveis e sistêmicos de produção de respostas.
2. A este respeito, Luhmann (1985, p. 9) afirma: “O direito vige enquanto direito positivo não apenas pela lembrança de um ato legislativo histórico – historicidade essa 
que para o pensamento jurídico tradicional constitui o símbolo da irrevogabilidade – mas só quando sua própria vigência é referida a essa decisão enquanto escolha entre 
outras possibilidades, sendo, portanto, revogável e modificável”.

P
a re c e  c o r re t o  a f i r m a r, 
portanto, que as ouvidorias 
p ú b l i c a s  s u rg e m  c o m o 
expressões institucionais 
do Estado Democrático de 

Direito, com a finalidade precípua de 
realizar a mediação indispensável entre 
expectativas e direitos, legitimidade 
e legalidade, enfim, Democracia e 
Direito, em cumprimento ao disposto 
no inciso I, do § 3º, do art. 37 da CF. 
é, definitivamente, esse o papel 

reservado às ouvidorias públicas no 
Brasil.

Não à toa, de acordo com o Decreto  
nº 5.683/2006, a Ouvidoria Geral 
da União (OGU), órgão integrante da 
Controladoria Geral da União (CGU) da 
Presidência da República, deve ser:

O elo entre o cidadão e a Administração • 
Pública Federal, entre expectativas 
sociais e direitos, entre legitimidade 
e legalidade, entre Democracia e 
Direito; 

Instância de generalização (ou • 
coletivização) das soluções produzidas 
nos casos específ icos (mesmo 
não sendo instância recursal dos 
encaminhamentos produzidos no 
âmbito das ouvidorias especializadas),  
e, por conseguinte, de prevenção;
Órgão responsável pela verificação • 
da efetividade dos serviços públicos 
prestados no âmbito do Poder 
Executivo Federal (denominado “pós-
atendimento”) e pela identificação de 

2. liMiTes e POssiBilidAdes de uMA cOMPreensãO PArAdiGMáTicA dO direiTO

3. PAPel dAs OuvidOriAs PÚBlicAs nO BrAsil
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padrões de excelência;
Órgão integrante do “sistema” de • 
participação social do Governo 
Federal.

Contudo, considerando que a 
mediação é uma forma de gestão de 
conflitos, forçoso perguntar: “Como 
exercer esse papel?”  Ou:  “como 
atuar como via de mão dupla no 
reconhecimento de expectativas sociais 
de justiça e na disseminação de normas 
constitucionais?”3

Sem dúvida alguma, em se tratando de 
ouvidorias, ouvindo e compreendendo 
as diferentes formas de manifestação 
como pretensões normativas legítimas, 
dirigidas à realização da Constituição, 
e, sobretudo, de seus princípios gerais. 
Na prática, uma ouvidoria pública deve 
“presumir”, de antemão, que qualquer 
demanda relacionada à qualidade de 
políticas e serviços públicos contém, no 
mínimo, um interesse particular cujo 
registro e conhecimento são do interesse 
de todos os cidadãos.

Em segundo lugar, as ouvidorias 
exercem seu quando, simplesmente, 
reconhecendo  os cidadãos,  sem 
qualquer distinção, como sujeitos de 
um sistema de direitos e, apenas por 
isso, capazes de demandar o Estado. 
Vale registrar que as ouvidorias públicas 
configuram, ao lado dos organismos 
(estatais ou não) de proteção dos 
direitos humanos, quase sempre a última 
opção disponível de atendimento, isto 
é, são as ouvidorias que finalmente 
acolhem o cidadão que recorreu a 
diversos órgãos públicos buscando 
auxílio para a solução dos problemas 
que vivencia; principalmente, se esse 
cidadão for considerado “louco” ou se 
sua história de exclusão social não lhe 
permitir uma identificação satisfatória 
pela burocracia.

3. Parece oportuno consignar que a OGU tem exercido, nos últimos seis meses, o “seu” papel de ouvidoria pública nos seguintes termos:
instituindo uma base de dados nacional que disponibilize informações (em formato de “dados abertos”) em tempo real e criando novos mecanismos para a integração • 
dos órgãos estaduais e municipais, ao estabelecer a base tecnológica necessária para a elaboração de cadastros de manifestações fundamentadas;
propiciando um ambiente de transparência e de interlocução benéfica e construtiva com o Estado e com a sociedade, lançando mão de indicadores para a melhoria da • 
qualidade dos serviços públicos baseados nos registros feitos pelas ouvidorias e evitando duplicações de ações;
priorizando o enfrentamento dos problemas que mais afligem os cidadãos e de maior relevância social, com grandes impactos sobre as políticas e os serviços públicos • 
essenciais;
garantindo a interoperabilidade de procedimentos e fluxos de trabalho de modo que alterações governamentais não comprometam a continuidade dos processos de • 
mediação;
propiciando uma gestão colegiada do próprio Sistema, baseada em vínculos de coordenação e parceria – e não de subordinação.• 

Em terceiro, as ouvidorias públi-
cas exercem o papel de mediação, 
qualificando as diferentes expectativas 
a c o l h i d a s  c o m o  p r e t e n s õ e s 
constitucionalmente adequadas, 
sobretudo, para que a administração 
pública possa decodificá-las como 
oportunidades de melhoria. De volta 
ao exemplo muito frequente, diga-se 
de passagem, do cidadão considerado 
“louco”, pode (e deve) a ouvidoria 
pública descrever sua demanda como 
uma pretensão de reconhecimento sob o 
princípio da dignidade humana, ao qual 
todos devem observância.

Em quarto  lugar  e  de  forma 
mais operacional, o papel se exerce 
respondendo  aos  c idadãos ,  de 
forma transparente e em linguagem 
acessível, sobre as manifestações e, 
também, demonstrando os resultados 
produzidos em razão da participação 
organizada (no âmbito da ouvidoria). 

Assim, não se pode admitir que as 
demandas dirigidas a uma ouvidoria 
pública fiquem sem resposta, ainda 
que se responda ao cidadão que não 
há, no momento, resposta específica 
para sua questão. Mas, mesmo nesses 
casos em que não se pode produzir 
solução determinada para o problema, é 
recomendável que o cidadão receba, em 
última hipótese, o relatório da ouvidoria 
demonstrando claramente que sua 
demanda foi considerada para efeito de 
avaliação e aprimoramento dos serviços 
públicos. Pois cabe às ouvidorias 
públicas, por um lado, buscar a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, 
atuando como “instrumento de gestão”, 
ao produzir recomendações e relatórios 
destinados aos gestores do Estado e, por 
outro, fortalecer a institucionalização 
de procedimentos de participação da 
sociedade junto aos órgãos públicos.

            Não se pode admitir que as 
demandas dirigidas a uma ouvidoria 
pública fiquem sem resposta.
“

”
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5. referênciAs BiBliOGráficAs

4. Em complemento e de forma bastante sintética, pode-se dizer que: (a) eficiência corresponde à regularidade dos atos, ao cumprimento dos prazos, à harmonia de 
relações organizacionais e, por consequência, ao funcionamento ótimo (menor custo e maior benefício) de setores e de toda a organização; (b) eficácia corresponde à 
consecução precisa dos objetivos previamente definidos; isto é, uma ação eficaz é aquela que atende às metas e produz os efeitos planejados; e, reitera-se, (c) efetividade 
é a consonância das ações (eficientes e eficazes) do Estado com as demandas e necessidades da população ou de determinados estratos populacionais.

4. cOnTrOle sOciAl efeTivO

C
omo visto, as ouvidorias 
públicas fazem, essen-
cialmente, mediação de 
conflitos para produzir 
soluções ao cidadão e à 

administração pública. Tendo foco na 
busca de soluções, as ouvidorias estão 
“obrigadas ao futuro”, e não vinculadas 
ao passado. Ou melhor, as ouvidorias 
públicas não estão voltadas à apuração de 
responsabilidades, à apuração de ilícitos 
e à identificação de “culpados”, tal como 
estão as corregedorias e as auditorias.

Desta forma, o controle social 
para o qual as ouvidorias concorrem 
não pode apenas significar “vigilância” 
ou “pretensão punitiva”. Por isso, se 
se compreende “efetividade” como 
consonância das ações (necessariamente 
eficientes e eficazes4) do Estado com 
as demandas e necessidades da 
população, não se pode afirmar aqui 

que a “efetividade do controle social tem 
cume quando da aplicação das correições 
– para sanear situações de desrespeito às 
normas estabelecidas, à moral, à ética [...]” 
(Secchin, 2008, p. 31).

A efetivação do controle social 
realizado pelas ouvidorias públicas 
consiste em alçar o cidadão à condição 
de coautor das soluções e resultados 
produzidos no processo de gestão, 
integrando-o ao trabalho político-
administrativo de evitar ilegalidades e 
de implementar melhorias que garantam 
a efetividade das políticas e dos serviços 
públicos; razão pela qual o controle 
da sociedade, instrumentalizado pelo 
amplo e irrestrito acesso às informações 
públicas, tem por objetivo maior a 
prevenção dos desvios, dos desmandos e, 
sobremaneira, da inefetividade da atuação 
do Estado.

Assim, as ouvidorias públicas 

contribuem demasiadamente para a 
efetivação do controle social, quando 
conseguem fazer  com que uma 
“simples”manifestação a respeito da 
“péssima qualidade” de um determinado 
serviço público — que dificilmente terá 
solução imediata — venha ensejar, pelo 
menos, duas oportunidades: uma, que 
o cidadão sinta-se parte, ou melhor, 
participante decisivo no processo de 
democratização da administração pública; 
e, duas, que os gestores responsáveis 
pelo aprimoramento dos programas de 
realização de direitos compreendam 
que somente a legitimidade decorrente 
da participação cidadã pode atribuir 
efetividade à atuação do Estado.

Enfim,  o controle social  nas 
ouvidorias públicas condena todos ao 
“futuro do presente” e, como pugnava 
Sartre, condena à liberdade.
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O c o n t ro l e  re p re s e n t a 
u m a  a t i v i d a d e 
pouco s impática .  Os 
p r o f i s s i o n a i s  q u e 
trabalham nesta área 

normalmente não costumam encontrar 
um clima muito favorável por ocasião 
de suas auditorias e inspeções. Afinal, 
de modo geral, quem gosta de ser 
controlado? Entretanto, o controle 
interno é atividade fundamental para 
qualquer organização, pois zela pela 
preservação do patrimônio da entidade, 
pela aplicação correta dos recursos e 
pelo alcance dos seus objetivos. 

No ambiente da Administração 
Pública, a função de controle ganha 
contornos ainda mais relevantes, por 
abrigar uma enorme e valiosa gama 
de interessados – os cidadãos – e, 
consequentemente, carregar o viés da 
transparência.

D e  a c o rd o  c o m  a  I n s t r u ç ã o 

Normativa n.º 16, de 20 de dezembro 
de 1991, do então Departamento 
do Tesouro Nacional, que, embora 
revogada, apresenta conceituação 
bastante didática e atual, “controle 
interno é o conjunto de atividades, 
planos, métodos e procedimentos 
interligados utilizado com vistas a 
assegurar que os objetivos dos órgãos 
e entidades da administração pública 
sejam alcançados, de forma confiável 
e concreta, evidenciando eventuais 
desvios ao longo da gestão, até a 
consecução dos objetivos fixados pelo 
Poder Público”.

Por este conceito fica evidente 
que o controle interno permeia toda 
a organização, estando presente em 
todos os órgãos e atividades, ainda 
que de maneira não formalizada. 
Desta forma, no Poder Executivo, o 
controle interno torna-se ainda mais 
complexo, tendo em vista a grande 

variedade de culturas e negócios com 
que lida, como saúde, educação, cultura, 
assistência, previdência etc; fora os 
ingredientes políticos sempre presentes 
neste ambiente.

A Administração Pública tem 
ofertado quantidades e níveis cada 
vez maiores de serviços aos cidadãos. 
Ainda assim, a demanda da sociedade 
por serviços e qualidade é crescente. No 
mesmo sentido, a gestão das políticas 
públicas acontece de forma cada vez 
mais desconcentrada, e a execução dos 
serviços e projetos tem evoluído para 
diferentes formas; como exemplos, 
podemos citar as parcerias público-
privadas (PPP), os contratos de gestão, 
os acordos de resultados etc.

Este ambiente, mais dinâmico 
que outrora, faz com que os desafios 
enfrentados pelo controle interno na 
Administração Pública sejam ainda 
maiores.

Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Controlador-Geral do Rio de Janeiro
Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

“Afinal, de modo geral, quem gosta de ser controlado?” 
Em artigo sobre a atuação da Controladoria Geral do 
Município – CGM, o Controlador-Geral do Rio de Janeiro, 
Antonio Cesar Lins Cavalcanti, delineou o perfil do 
novo gestor municipal, atento à efetividade do controle 
social. “Por muitas vezes os gestores ainda encaram 
o controle interno como um entrave, pois enxergam 
erroneamente que o administrador é o objeto a ser 
controlado. Entretanto, o controle interno deve ser visto 
como parceiro, ou seja, o controle não é exercido sobre 
o administrador ou servidor, mas para o administrador, 
servidor e cidadão”.

A Controladoria na 
administração pública 
municipal
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atuação, o controle interno, por ser 
uma atividade-meio, tem crescimento 
limitado. Afinal, o controle não pode 
ser mais caro que o objeto controlado. 
Neste sentido, precisamos procurar 
alternativas para atuar de maneira mais 
eficiente, eficaz e abrangente.

O controle interno é responsabilidade 
em 1º grau de cada órgão e entidade, 
por intermédio, principalmente, dos 
ordenadores de despesas, comissões 
de licitação, fiscais de contratos, 
responsáveis pela administração 
financeira e orçamentária, contadores, 
entre outros servidores públicos. Este 
controle de 1º grau é fundamental e 
pressupõe zelo na aplicação adequada 
dos recursos públicos e respeito às 
normas legais.

Em 2º grau, o controle interno deve 
ser executado por órgão específico para 
esta finalidade. Entre as atividades 
deste órgão, está a verificação da 
adequabilidade do exercício do controle 
de 1º grau e, por conseguinte, a aderência 
dos procedimentos adotados às normas 
legais e princípios de controle.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, o órgão central do sistema de 
controle interno é a Controladoria Geral 
do Município – CGM, que foi criada em 
1993, tendo sido pioneira neste modelo 
de controle interno na Administração 
Pública brasileira.

Entre as funções da Controladoria 
Geral do Município, podemos destacar: 
elaborar a Prestação de Contas da 
Gestão; apoiar o controle externo 
exercido pelo Tribunal de Contas do 
Município; gerar informações para a 
Administração; garantir a transparência 
das contas da Prefeitura; oferecer maior 
segurança ao prefeito e aos ordenadores 
de despesas por ocasião de seus atos e, 
consequentemente, à sociedade; entre 
outras.

Assim, a CGM executa a contabilidade 
da Administração Direta; consolida as 
informações contábeis das entidades 
da Administração Indireta; define os 
procedimentos contábeis no âmbito da 
Prefeitura; elabora os balanços e demais 
demonstrativos obrigatórios; gerencia o 
sistema informatizado de contabilidade 

         A CGM necessita se “reinventar” a cada 
momento, a fim de exercer um controle 
efetivo, embora não seja possível estar 
presente em todos os atos da Administração 
Municipal.

“
”
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e execução orçamentária; efetua a 
análise contábil das liquidações de 
despesas; realiza inspeções físicas sobre 
entregas de materiais e prestações de 
serviços; analisa a conformidade dos 
processos de despesas; realiza diversas 
auditorias (contábeis, operacionais, de 
sistemas, de folha de pagamento, de 
contratos, de receita, de metas, etc.); 
certifica as contas dos ordenadores 
de despesas e  responsáveis  por 
almoxarifados, previamente ao seu 
encaminhamento ao Tribunal de 
Contas do Município; gerencia o Rio 
Transparente, portal de divulgação 
e promoção da transparência das 
despesas, receitas, contratos e contas da 
Prefeitura; gera informações gerenciais 
para a Administração Municipal; entre 
outras atividades.

Entretanto,  num contexto de 
crescimento de serviços públicos e 
ampliação das formas de atuação da 
Administração Pública, a CGM necessita 
se “reinventar” a cada momento, a fim de 
exercer um controle efetivo, embora não 
seja possível estar presente em todos os 
atos da Administração Municipal, muito 
menos examinar todas as despesas do 
orçamento da Prefeitura, que, em 2011, 
ultrapassa R$ 19 bilhões. Então, como 
otimizar a atuação de controle neste 
ambiente?

Entre os caminhos que a CGM 
tem trilhado ao longo do tempo, está 
a avaliação de risco dos órgãos e 
entidades da Prefeitura. De acordo 
com o nível de risco alcançado, são 
distribuídos os recursos para realização 
de auditorias e exames de conformidade 
dos processos de despesa. Para escolha 
dos processos de trabalho, projetos 
e contratos a serem examinados, são 
identificados os principais negócios 
dos órgãos e entidades com maior nível 
de risco; em seguida, são agrupados 
os processos de trabalho e projetos 
mais importantes, dentro de cada 
negócio. Por fim, quando for o caso, são 
relacionados os contratos vinculados a 
estes projetos e processos de trabalho. 
Procura-se, desta forma, ampliar as 
abrangências das auditorias alcançando 
uma gama mais representativa de 
negócios e os respectivos processos de 

trabalho e projetos.
Ainda no campo da auditoria, outra 

alternativa para somar aos objetivos da 
Administração Municipal e colaborar 
com o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados aos cidadãos cariocas é auditar 
a aferição das metas pactuadas pelos 
órgãos e entidades com a Prefeitura, 
em acordos de resultados e contratos 
de gestão, que têm como objetivo 
principal a melhoria e ampliação na 
prestação de serviços. Estas metas são 
aderentes ao planejamento estratégico 
da Prefeitura e, via de regra, estão 
compreendidas entre os principais 
projetos e processos de trabalho 
dos órgãos e entidades municipais. 
Desta forma, é mantida a vinculação à 
metodologia para escolha de trabalhos, 
além de contribuir para o alcance dos 
objetivos traçados no planejamento 
estratégico da Prefeitura.

Ta m b é m  i m p o r t a n t e  p a ra  a 
identificação de oportunidades de 
atuação, a CGM tem investido em 
cruzamentos de bancos de dados que 
podem apontar indícios de falhas 
ou problemas a serem examinados. 
Estas análises de múltiplos bancos de 
dados, ainda incipientes na CGM, geram 
monitoramento à distância. Para este 
projeto, são escolhidos temas para 
acompanhamento conforme os bancos 
de dados disponíveis para análise. A 
seguir, são identificadas situações de 
controle a partir dos cruzamentos 
realizados. Para cada situação de 
controle, são elaborados indicadores 
e padrões de comportamento. Assim, 
sempre que forem verificados índices 
muito díspares do comportamento 
padrão estabelecido para as situações 
de controle eleitas para monitoramento, 
a  CGM deverá adotar  uma ação 
previamente definida, que pode ir da 
notificação por intermédio de ofício até 
o encaminhamento à Auditoria Geral, 
para apreciação quanto à realização ou 
não de auditoria.

Como forma de atuação preventiva e 
concomitante do controle, a CGM também 
utiliza a tecnologia da informação. 
Como os sistemas informatizados de 
contabilidade e execução orçamentária 
e de controle de contratos da Prefeitura 

são de responsabilidade da CGM, é 
parametrizado o máximo de regras 
e críticas possíveis, de maneira a 
contemplar os parâmetros previstos na 
legislação e nos princípios de controle. 
Entre as regras estabelecidas no sistema, 
podemos citar: as verificações de 
valores de acordo com as modalidades 
de licitação; fundamentação legal 
para licitação; incompatibilidades 
flagrantes entre objetos das despesas 
e sua classificação orçamentária; 
adequação aos créditos orçamentários 
e à programação dos seus duodécimos; 
compatibi l idade entre execução 
orçamentária e os contratos celebrados; 
entre outras.

Assim, embora muitas vezes estas 
críticas e parâmetros estabelecidos 
sejam encarados como entraves para 
a máquina administrativa e,  por 
consequência, para a execução de 
seus programas, nada mais são do 
que o exercício do controle preventivo 
e  c o n c o m i t a n t e  p a r a  g a r a n t i r 
minimamente o cumprimento da 
legislação e os princípios de controle.

O controle interno também é 
exercido de forma prévia por intermédio 
da elaboração e manutenção de manuais 
e orientações e o estabelecimento de 
parâmetros de preços para compras 
e contratações. Neste último caso, a 
CGM disponibiliza tabelas com preços 
pesquisados pela Fundação Getulio 
Vargas para a Prefeitura do Rio de 
Janeiro para serviços de limpeza, 
insumos para obras, aquisição de 
gêneros alimentícios e materiais de 
uso geral e informática. Esses preços 
devem ser adotados como referência 
nas compras e contratações dos órgãos 
e entidades da Prefeitura. 

Em complemento a essas tabelas, 
e buscando oferecer informações 
oportunas e importantes para a 
orientação nas aquisições de produtos 
e serviços a serem realizadas pelos 
órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, a CGM, pautando-se 
em suas prerrogativas institucionais, 
entre elas, a de controlar os custos 
e preços dos serviços e materiais de 
qualquer natureza mantidos pela 
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o Sistema de Preços Máximos e Mínimos 
– SPMM. Este sistema oferece aos 
servidores responsáveis pelas compras 
e contratações informações sobre as 
solicitações de  compras realizadas 
por todos os órgãos e entidades da 
Prefeitura, principalmente quanto a 
quantidades, preços, fornecedores 
e formas de contratação, conforme 
informações inseridas no sistema 
informatizado de contabilidade e 
execução orçamentária.

Os órgãos de controle interno 
possuem importante papel de orientação 
como uma das formas mais eficientes de 
controle preventivo, principalmente, 
nos casos dos servidores responsáveis 
pelos procedimentos de contratação, 
acompanhamento e fiscalização dos 
contratos.  Neste aspecto,  a CGM 
mantém sempre atualizado o Manual de 
Normas e Procedimentos de Controle, 
que traz de forma simples e clara 
os procedimentos a serem seguidos 
pelos órgãos e entidades municipais 
na execução de diversas rotinas 
administrativas, objetivando que estas 
sejam realizadas de forma otimizada, 
dentro dos limites legais existentes e 
atendendo aos parâmetros de controle 
interno definidos.

Seguindo o mesmo conceito, foi 
elaborada e disponibilizada a Cartilha 
do Exame da Liquidação de Despesa, 
com o objetivo de padronizar e 
documentar os procedimentos da 
liquidação administrativa, para reduzir 
a incidência de erros e evitar retrabalho 
na elaboração e análise dos processos 
de fatura. Em complemento, a CGM 
realiza reuniões orientadoras com os 
técnicos de cada órgão e entidade da 
Prefeitura responsáveis pelo exame da 
liquidação da despesa.

Todas  as  ações  em conjunto 
contribuem para a construção do 
ambiente de controle da organização. A 
percepção da ação do controle interno 
é de fundamental importância, uma vez 
que influencia o comportamento dos 
agentes envolvidos nas contratações 
e fiscalização das despesas. Neste 
sentido, merece destaque a realização 
d e  i n s p e ç õ e s  f í s i c a s  s o b r e  o s 

serviços e materiais contratados pela 
Administração, uma vez que o órgão 
ou entidade contratante percebem 
visualmente a ação do controle, além 
de permitirem relatórios ágeis para 
que os ordenadores conheçam se os 
materiais foram entregues e os serviços 
prestados, conforme as condições 
contratadas, e os fiscais dos contratos 
adotem as providências para correção, 
nos casos em que forem necessárias.

Nos últimos tempos, a sociedade 
tem contribuído bastante com os órgãos 
de controle, exercendo diretamente esta 
função, o que passou a ser denominado 
controle social. Seguindo este rastro, 
foi editada a Lei Complementar n.º 
131, em 27 de maio de 2009, que busca 
assegurar a transparência das contas 
públicas e o incentivo à participação 
popular no processo orçamentário. 

Ainda antes da edição desta lei, 
a CGM já havia criado o aplicativo 
R i o  Tra n s p a re n te ,  q u e  p e r m i te 
ao cidadão acompanhar todos os 
p a g a m e n t o s  o r ç a m e n t á r i o s  e 
extraorçamentários realizados pelo 
Poder Executivo Municipal, bem como 
a execução da receita. Este aplicativo 
fica disponibilizado na homepage da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
(www.rio.rj.gov.br), com atualizações 
diárias das informações de todos os 
órgãos e entidades da Administração 
Municipal. O aplicativo vem sendo 
aperfe içoado a  cada  dia ,  tendo 
incorporado inclusive consulta a todos 
os contratos da Prefeitura.

Também como forma de promover 
o controle social e dar transparência 
às contas municipais, a CGM editou a 

Prestação de Contas Carioca, que é um 
folheto para que o cidadão veja de forma 
simples e objetiva como foi arrecadado 
e utilizado o dinheiro do Município. Este 
documento é uma versão resumida que 
apresenta as receitas arrecadadas e 
as despesas classificadas segundo sua 
natureza e função de governo. O folheto 
apresenta, ainda, um glossário para 
melhor entendimento pelo cidadão, 
e é distribuído em eventos públicos 
relacionados a controle social.

Infelizmente, em que pese a todo 
o esforço dos órgãos de controle 
interno, tanto no desempenho de 
suas funções quanto na divulgação 
dos benefícios do bom exercício do 
controle, por muitas vezes os gestores 
ainda encaram o controle interno 
como um entrave, pois enxergam 
erroneamente que o administrador é 
o objeto a ser controlado. Entretanto, 
o controle interno deve ser visto como 
parceiro, ou seja, o controle não é 
exercido sobre o administrador ou 
servidor, mas para o administrador, 
servidor e cidadão.

Na linha deste entendimento, a 
Associação dos Tribunais de Contas 
do Brasil – ATRICON é extremamente 
feliz ao afirmar que “o controle 
interno se constitui na longa manus 
do administrador, que nele tem seu 
aliado, porquanto, se bem estruturado 
e ativo, certamente auxiliará o gestor, 
possibilitando-lhe uma visão das mais 
variadas situações que envolvem a 
administração, oportunizando que 
sejam realizados ajustes e correções 
que venham evitar o desperdício do 
dinheiro público”.

           Os órgãos de controle interno possuem 
importante papel de orientação como uma 
das formas mais eficientes de controle 
preventivo, principalmente, nos casos dos 
servidores responsáveis pelos procedimentos 
de contratação, acompanhamento e 
fiscalização dos contratos.

“

”
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A partir da previsão contida 
nos artigos 70 e seguintes 
da Constituição do Brasil, 
verifica-se que o constituinte 
pátrio atribuiu aos tribunais 

de contas competência contenciosa 
administrativa para o conhecimento de 
certas questões atinentes ao desempenho 
do dever de administrar, integrado nas 
atividades administrativas.

D e s e m p e n h a - s e ,  a s s i m ,  u m a 
competência ampla do controle de 

legalidade, economicidade e legitimidade 
dos atos, que alcança matérias de execução 
orçamentária, gestão de pessoal e de 
relações patrimoniais com terceiros, 
presentes na verificação de execução 
contratual.

Esta competência, que podemos 
denominar de contenciosa administrativa, 
interage com a garantia constitucional 
de ampla defesa dos administrados, 
exacerbando, portanto, a atuação apenas 
administrativa do órgão contencioso.

A Constituição conferiu ao Tribunal 
de Contas o papel de auxiliar o Congresso 
Nacional no controle do Executivo. É 
função do Tribunal de Contas da União 
(TCU) apreciar e fiscalizar as contas do 
Poder Executivo e dos órgãos e empresas 
ligadas à Administração Pública, entre 
outras atribuições.1

Interessante anotar que a Súmula 347 
do Supremo Tribunal Federal estabelece 
que “O Tribunal de Contas, no exercício 
de suas atribuições, pode apreciar a 

Quem controla o controlador?
Para os advogados Rubens Naves e Guilherme Amorim Campos da Silva, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, o cidadão deverá assumir a competência 
de “controlador último de todos os poderes constituídos da República e, em destaque, da 
própria atuação dos tribunais de contas”. Neste artigo, escrito em parceria, Rubens Naves e 
Guilherme Amorim sugerem que a iniciativa de criação do Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas deve evitar reproduzir erros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Rubens Naves
Advogado/Professor licenciado de  
Teoria Geral do Estado da PUC/SP

Guilherme Amorim Campos da Silva 
Advogado / Doutor e Mestre em  
Direito do Estado pela PUC/SP

A funçãO dOs TriBunAis de cOnTAs

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, acerca da competência dos tribunais de contas que: “A atuação do TCU no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial das entidades administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta 
atribuição decorre da de controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a cargo do Congresso Nacional (CF, art. 70). O poder outorgado pelo legislador 
ao TCU, de declarar, verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 
Administração Pública Federal (art. 46 da Lei n. 8.443/1992), não se confunde com o dispositivo da Lei das Licitações (art. 87) que – dirigido apenas aos altos cargos do 
Poder Executivo dos entes federativos (§3º) – é restrito ao controle interno da Administração Pública e de aplicação mais abrangente. Não se exime, sob essa perspectiva, 
a autoridade administrativa sujeita ao controle externo de cumprir as determinações dos Tribunais de Contas, sob pena de submeter-se às sanções cabíveis”. Pet. 3.606-
AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 21.06.2006, Plenário, DJ de 27.10.2006.
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Poder Público”.

Contudo, o limite desta competência 
relaciona-se ao objeto de sua atuação: 
o controle dos atos praticados pela 
administração, ainda que com autorizativos 
legais, se estes puderem sofrer questionamento 
acerca de sua inconstitucionalidade. Aqui, 
contudo, o controle de constitucionalidade 
é um controle difuso, incidental e limitado à 
esfera administrativa. 

A atuação dos tribunais de contas 
não pode, tampouco, constituir-se em 
exame prévio de validade de atos ou 
contratos administrativos firmados com o 
Poder Público. Nesta direção, o Supremo 
Tribunal Federal, ao dispensar interpretação 
conforme o artigo 71 da Constituição 
do Brasil, já dispôs que: “O artigo 71 da 
Constituição não insere na competência do 
TCU a aptidão para examinar, previamente, 
a validade de contratos administrativos 
celebrados pelo Poder Público. Atividade 
que se insere no acervo de competência 
da função executiva. É inconstitucional 

determinação para averiguação de conduta 
infracional. Isto sem mencionar o desequilíbrio 
que referida atuação traz à separação dos 
poderes, havendo a possibilidade de se 
autorizar indevida ingerência em atribuição 
exclusivamente executiva.

Esta característica reforça o entendimento 
da jurisdição contenciosa administrativa 
como atividade repressiva, no sentido do 
controle a posteriori, e nunca preventiva. 
Esse fato não significa, como veremos 
adiante, que a postura das cortes de contas 
há de ser, necessariamente, sancionatória; 
não há nada na Constituição que autorize esse 
atalho de raciocínio.

A l i á s ,  a  re g r a  g e r a l  é  a  d a 
acionabilidade das próprias decisões 
dos tr ibunais de contas perante o 
Poder Judiciário3, desde que plausível 
a demonstração do desrespeito, por 
exemplo, à ampla garantia de defesa, de 
julgamento objetivo e racional e, ainda, 
da observância dos limites impostos pela 
Constituição Federal ao desempenho da 
função de controle de contas.

queM cOnTrOlA O cOnTrOlAdOr?

U
ma das questões mais 
tormentosas acerca da 
função desempenhada 
pelos tribunais de contas 
diz respeito à sua atuação 

como curador da legitimidade e legalidade 
dos atos praticados pela Administração 
Pública em geral.

Aqui nos cabe indagar: quem guarda o 
controlador? Existe algum órgão que poderá 
fiscalizar sua atuação?

O problema teleológico em torno desta 
indagação diz respeito a uma falsa premissa: 
a de que poderíamos estipular uma cadeia 
infinita de fiscalizadores.

Este não é, contudo, o modelo adotado 
pela Constituição do Brasil, o qual deve 
ser interpretado com vistas a dele extrair a 

máxima funcionalidade e racionalidade.
O controle sobre a ação dos órgãos 

públicos não implica apenas avaliar a 
aplicação de recursos, ainda que esta seja 
uma questão fundamental. Quando se 
fiscaliza uma licitação, por exemplo, está 
em jogo o interesse da sociedade de zelar 
pelo bom uso da coisa pública.

Isto nos remete à constatação de que 
o controle da ação dos tribunais de contas 
reside na soberania popular. O princípio 
republicano, insculpido no artigo 1º, 
parágrafo único, da Constituição do Brasil, 
deixa claro que todo o poder emana do povo, 
que o exerce diretamente ou por meio de 
representantes eleitos.

A leitura do texto sugere a existência 
de inúmeros dispositivos que asseguram 

a necessária força normativa e eficácia do 
princípio republicano. São instrumentos 
indispensáveis ao controle da própria 
atividade do Tribunal de Contas e, por 
via finalística, do controle e disciplina das 
relações entre os entes públicos e entre a 
administração e a esfera privada.

O que queremos afirmar, exatamente?
Em primeiro lugar, que a Constituição 

do Brasil não tem palavras e locuções inúteis, 
ainda mais quando se trata do explícito 
princípio republicano. O intérprete do 
ordenamento tem, necessariamente, de extrair 
de sua finalidade todas as consequências 
possíveis e constitucionalmente admitidas.

A atribuição de poderes explícitos à 
soberania popular coloca o cidadão, na 
qualidade de indivíduo apto a participar 

2. ADI 916, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 2.2.2009, Plenário DJ de 6.3.2009.
3. Por exemplo, decisão em sede de Mandado de Segurança, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência recursal em controle difuso de 
constitucionalidade, ao determinar que falecem competências às instâncias administrativas no sentido de determinar quebras de sigilo bancário, atribuição exclusiva do 
Poder Judiciário: “A LC 105, de 10.1.2001, não conferiu ao TCU poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. O 
legislador conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (artigo 3º), ao Poder Legislativo Federal (artigo 4º), bem como às CPIs, após prévia aprovação do pedido pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Plenário de suas respectivas CPIs (§1º e §2º do artigo 4º). Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação 
de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no art. 71, II, da CF, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa determinação na lei 
específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, art. 5º, X, 
da CF, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário.” (MS 22.801, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 17.12.2007, Plenário, DJ de 14.3.2008).

O controle da ação 
dos tribunais de 
contas reside na 
soberania popular.

norma local que estabeleça a competência 
do tribunal de contas para realizar exame 
prévio de validade de contratos firmados 
com o Poder Público.”2

A razão para este limite é que podem 
decorrer de sua atuação, para o particular, 
consequências patrimoniais e de exercícios 
de direitos, como inscrição no cadastro 
de inadimplentes do governo ou, ainda, 

“

”
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ativamente dos negócios jurídicos e políticos 
do Estado, como centro irradiador de 
legitimidade normativa e jurídica do projeto 
republicano.

Logo, deve-se reconhecer a titularidade, a 
todo e qualquer cidadão, dos meios destinados 
a viabilizar o projeto republicano: participação, 
fiscalização dos atos públicos e cobrança de 
realização dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil.

B
asta destacarmos a ampla 
possibilidade, disposta ao 
cidadão, de exercício do 
direito de petição previsto 
no artigo 5º, inciso XXXIV, “a”, 

ao dispor que “são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de 
taxas: a) o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder”.

O direito de petição qualifica-se, 
portanto, como prerrogativa de extração 
constitucional assegurada à generalidade 
das pessoas, traduzindo direito público 
subjetivo de índole essencialmente 
democrática e republicana.

O Supremo Tribunal Federal, ao 
analisar a ADIn 1247-9/PA, delineou a 
natureza do direito de petição:

“O direito de petição, presente em 
todas as Constituições brasileiras, 
qual i f ica-se  como importante 
prerrogativa de caráter democrático. 
Trata-se de instrumento jurídico – 
constitucional posto à disposição de 
qualquer interessado – mesmo daqueles 
destituídos de personalidade jurídica – 
com a explícita finalidade de viabilizar 
a defesa, perante as instituições estatais, 
de direitos ou valores revestidos tanto de 
natureza pessoal quanto de significação 
coletiva.” 4

É dizer: o cidadão pode denunciar 
qualquer conduta ou ato abusivo perante 
quaisquer órgãos da Administração 
Pública ou Ministério Público. De igual 

petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades 
públicas.

Aliás, não se descura que o Tribunal 
de Contas, apesar de sua autonomia em 
relação ao Poder Legislativo, o auxilia no 
seu mister constitucional de fiscalização dos 
demais poderes, em especial, em relação à 
execução orçamentária e aprovação de 
contas do Poder Executivo.

Isto significa que os parlamentares 
também têm condição de referendar ou 
desautorizar relatórios ou conclusões 
obtidas por órgãos técnicos e chanceladas 
jurisdicionalmente pela instituição de 
controle.

A competência constitucional está 
expressamente disposta no artigo 49, 
IX, da Constituição do Brasil, ao dispor 
que se trata de competência exclusiva do 
Congresso Nacional “julgar anualmente 
as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo”.

O esquema constitucional é observado 
nos demais entes políticos autônomos 
estatais, em que os tribunais de contas 
estaduais fiscalizam as contas estaduais 
e municipais, enviando relatórios aos 
específicos poderes legislativos para que 
referendem seu julgamento, os recusem 
expressamente ou determinem outras 
providências.

E aqui reside uma possibilidade 
constitucional pouco exercida pelos 

4. Min. Celso de Mello, DJ de 8.9.1995, Ementário 1.799-01.
5. Ou, se preferirmos, como provocador dos instrumentos de controle.
6. Ainda que os tribunais de contas não executem diretamente suas decisões, a Constituição do Brasil as proveu de eficácia executiva. Ou seja, sua exequibilidade é dotada 
de força constrangedora direta sobre patrimônios ou rendas de agentes públicos ou de terceiros.

Logo, o cidadão é o controlador 
último de todos os poderes constituídos 
da República e, em destaque, da própria 
atuação dos tribunais de contas.

Em segundo lugar, ele dispõe de meios 
de atuação no limite e no âmbito da 
independência e harmonia prolatada no 
artigo 2º do Texto, com relação aos poderes 
constituídos. Ou seja: pode, no trânsito dos 
instrumentos que permitam a política de 

checks and balances, legitimar e provocar 
a atuação dos poderes constituídos na 
dimensão de sua atuação fiscalizatória e de 
limitação dos eventuais excessos do outro 
poder considerado.

A outorga de poderes explícitos ao 
povo soberano importa em deferimento 
explícito e implícito dos meios necessários 
ao fiel cumprimento dos fins que lhe 
foram atribuídos.

insTruMenTOs POlíTicOs e JurídicOs à disPOsiçãO dO cOnTrOlAdOr POPulAr

forma, pode apresentar qualquer 
denúncia aos tribunais de contas, 
inclusive sobre sua própria atuação, 
se cujo resultado for insatisfatório ou 
sobre ele recaírem suspeitas. Pode atuar, 
assim, como controlador5 do resultado 
das ações empreendidas pelas cortes 
de contas, no sentido de lhes abalizar o 
resultado, verificar a motivação de suas 
condutas e a publicidade de seus atos e, 
mais importante, a eficácia de suas ações, 
no sentido de resguardar ou restaurar o 
interesse público.

Esta possibilidade tem especial 
dimensão quando se constata que, 
dos julgamentos de irregularidade em 
contratações firmadas pelo Poder Público, 
fraude ou desvio de recursos, o grau de 
restituição aos cofres públicos obtido pelas 
ações dos tribunais de contas gira, como 
média nacional, em torno de 1%6.

Isto sugere que o próprio sistema de 
fiscalização e controle de contas padece 
de uma verificação de resultados, o que 
deve nos remeter à lógica, como veremos 
a seguir, de um controle pautado nos 
resultados e não, como se tradicionalmente 
realiza, na forma burocrática de gestão.

O cidadão está autorizado, também, a 
apresentar petição com denúncias perante 
qualquer Comissão Parlamentar constituída 
no âmbito do Congresso Nacional, conforme 
permissivo constituído no artigo 58, § 2º, 
IV, da Constituição do Brasil, ao dispor que 
cabe às comissões parlamentares, em razão 
da matéria de sua competência, receber 
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resultado da ação das cortes de contas. 
Neste aspecto, verifica-se que não há 
diálogo institucional, limitando-se o poder 
legislativo a agir politicamente sobre 
relatórios e julgamentos de contas anuais, 
havendo pouco ou nenhum debate sobre um 
controle de resultados da ação de execução 
orçamentária, de políticas públicas ou 
de programas considerados estratégicos 
e relevantes para o desenvolvimento 
nacional, regional e local.

Até porque o artigo 74 da Constituição 
do Brasil dispõe que os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário manterão controle 
interno, de forma integrada com os 
tribunais de contas. Logo, o diálogo 
institucional não é mera possibilidade, mas 
sim dever constitucionalmente previsto.

Deve-se  des taca r,  t ambém,  a 
possibilidade do controle jurisdicional 
da função contenciosa administrativa 
desempenhada pelos tribunais de contas, 
passível de exame pelas Cortes estaduais 
e, em última instância, naquilo que disser 
respeito à aplicação da Constituição e à 
verificação de seu desempenho funcional 
nos estritos limites da Constituição do 
Brasil, do Supremo Tribunal Federal.

Além do Poder Legislativo, do próprio 
Poder Judiciário e das iniciativas provocadas 
pelos cidadãos, como o exercício do direito 
de petição ou impetração de ação popular 
constitucional, as ações dos tribunais de 
contas ficam sujeitas, também, ao crivo 
do Ministério Público. Isto porque há forte 
interação entre as condutas apuradas pelos 
órgãos técnicos dos tribunais de contas e 
a função constitucional de zelar pela coisa 
pública atribuída pela Constituição ao 
Ministério Público.

Daí porque todos os regimentos 
internos e leis orgânicas de tribunais de 
contas do país preveem a determinação 
de expedição de ofício ao Ministério 
Público, para que este promova as 
ações decorrentes de seus julgamentos, 
c o m o  r e c u p e r a ç ã o  d e  r e c u r s o s 
inapropriadamente aplicados; indenização 
por atos fraudulentos; apuração de atos 
de improbidade administrativa; e a 
obtenção da chancela judicial para que os 
contratados que deram causas a prejuízos 
públicos fiquem impedidos de contratar 
com a Administração e possam vir a ter, 
até mesmo, direitos políticos suspensos, 
entre outras possibilidades.

Nesta direção, o Ministério Público, 

ao deixar de prestigiar as decisões do 
Tribunal de Contas, deixando de lhe dar as 
consequências previstas no ordenamento 
jurídico, também está atuando numa 
perspectiva de avaliar aquela decisão 
contenciosa administrativa.

Ainda que o exercício do direito de 
petição sirva para provocar o funcionamento 
das instâncias constituídas, fica evidente 
que o cidadão pode se valer deste direito 
ilimitadamente. É importante frisar que a 
Constituição do Brasil não o limitou com 
relação à sua extensão e possibilidade 
fática, sempre que presente a defesa de 
direitos ou o combate a ilegalidade ou 
abuso de poder.

Assim, se os poderes constituídos, 
devidamente provocados pelo cidadão, 
também deixarem de cumprir com suas 
respectivas funções, poderão ser alvo de 
novas investidas e denúncias.

O exercício democrático nunca 
se pressupôs sereno ou virtuoso. Pelo 
contrário, a limitação dos poderes delegados 
aos órgãos republicanos constituídos é 
resultado de lutas históricas e da construção 
de instrumentos e instituições que sejam 
capazes de desvestir o poder da tentação 
do exercício pessoal.

A BuscA de uM nOvO PArAdiGMA de cOnTrOle

I
sto tudo remete a um problema de 
eficiência e eficácia das ações dos 
tribunais de contas.

Hoje, o controle sobre os atos 
administrativos está baseado, de 

modo geral, na verificação de se foram 
ou não cumpridos os procedimentos 
estabelecidos em lei ou regulamento. 

Em realidade, do ponto de vista técnico, 
ainda são poucas as análises do ato em vista 
dos resultados, o que não ocorre nem sob 
o prisma de sua conexão com as políticas 
públicas do Estado. Ademais, a fiscalização 
e o acompanhamento da execução contratual 
pelos tribunais de contas ainda é atividade 
preponderantemente sancionadora: aplica 
multa ou rejeita as contas do agente 

público.7

Os tribunais de contas são dotados 
de autonomia. Isto não significa que 
estejam acima do texto constitucional, 
uma vez que sua atuação está vinculada 
aos objetivos do Estado brasileiro e, entre 
estes, os princípios que devem nortear toda 
a atividade pública.

Ressalte-se a importância, portanto, de 
se adotar a ótica do controle de resultados, 
com o aperfeiçoamento da sistemática de 
fiscalização e controle para uma metodologia 
que privilegie, efetivamente, a eficiência na 
execução orçamentária; é dizer, a adoção 
de uma prática que objetiva o controle 
finalístico pela produção de indicadores de 
resultados, grau de conexão com a execução 

orçamentária e prioridades institucionais 
direcionadas pelas políticas públicas estatais 
em consonância com a Constituição do 
Brasil.

Aliás, não é por outra razão que os 
tribunais de contas estão autorizados a criar 
unidades técnicas e de fiscalização a partir 
da identificação de matérias específicas. 
E isto por uma razão constitucionalmente 
autorizada: a verificação do cumprimento 
da vontade da Constituição, algo positivo, 
e não por uma atuação sancionadora, que 
apenas enfoca a estrita legalidade em 
detrimento dos resultados; o apego à forma 
em detrimento da instrumentalidade de 
mecanismos para ver realizado, na prática, 
o princípio da eficiência.

7. Faz-se menção à prática jurisdicional do Tribunal de Contas da União que, em processos de tomada de contas, entre as possibilidades de aprová-las ou rejeitá-las 
diretamente, pode aprová-las com ressalvas.  A prática é saudável e poderia ser estendida a outros tribunais de contas na exata medida em que propicia às instituições e 
agentes públicos a conformação de suas ações às orientações expendidas pelo TCU, antes de uma rejeição completa e cabal de suas contas pelo Tribunal.
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Os tribunais de contas são, 
em tese, órgãos técnicos, 
e não políticos. Sua ação, 
que  t em impl icações 
normativas, deve preservar 

um ambiente de segurança jurídica. Daí 
porque seu desempenho institucional não 
pode ser examinado de forma isolada e 
desvinculada dos demais órgãos estatais 
incumbidos de executar a lei e de fiscalizar 
sua aplicação.

I s t o  f i c a  e v i d e n t e  q u a n d o  o 
administrador, mesmo atuando em 
cumprimento à lei, vê-se à volta com 
questionamentos dos tribunais de contas 
que têm entendimentos contrários à 
constitucionalidade ou legalidade do 
próprio dispositivo legal autorizativo. 
Neste diapasão, fica evidente a urgente 
necessidade de se rever a Súmula 347 
do Supremo Tribunal Federal, acima 
mencionada, que é de 1963. Hoje, a 
harmonização instrumental que determina 
a Constituição, a partir do artigo 2º de seu 
Texto, impõe uma ação orquestrada entre 
os poderes constituídos que, preservando os 
mecanismos de autonomia, independência 
e de controle do poder, eleve o grau de 
segurança jurídica da sociedade, e não o 
contrário.

Neste contexto, vale a pena destacar a 
proposta de criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas (CNTC), que 
modifica o artigo 73-A da Constituição 
Federal, de modo semelhante às reformas 
decorrentes da Emenda Constitucional 

nº. 45, que criou o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). Além dessa 
alteração, propõe também o acréscimo 
de dispositivo ao art. 102 da Constituição 
Federal, atribuindo competência ao 
Supremo Tribunal Federal para processar 
e julgar ações contra o Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas, como ocorre 

com o Conselho Nacional de Justiça e 
com o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

Esta proposta merece ser debatida 
no sentido de possibilitar a avaliação da 
integração de todo o sistema de controle 
de contas, avançando nos quesitos da 
transparência e do resultado de suas 
ações.

A iniciativa deve evitar reproduzir, na 
criação de um Conselho Nacional, os erros 
cometidos pelos atuais Conselho Nacional 
do Ministério Público e Conselho Nacional 
de Justiça, ao se tornarem instâncias 
sancionatórias, burocratizando ainda 
mais a avaliação do serviço e perdendo a 
chance real de propiciar uma interlocução 
de indicadores e melhores práticas entre os 
diversos tribunais de contas do país.

Finalmente, como desempenho de 
uma função constitucionalmente regrada, 
os tribunais de contas também não estão 
poupados do dever de zelar pela observância 
dos princípios da administração, entre eles 
o da obtenção de resultados de sua ação 
institucional.

Assim, como órgãos vinculados 
inst i tucional  e  normativamente à 
Constituição do Brasil, os tribunais de 
contas devem se submeter ao controle 
social exercido pela sociedade geral, 
lembrando-se dos instrumentos normativos 
decorrentes aqui mencionados, por meio de 
seus representantes eleitos, organizações 
da sociedade civil ou quaisquer de seus 
cidadãos.

A óTicA cOnsTiTuciOnAl dA eficiênciA
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Os tribunais de 
contas são, em tese, 
órgãos técnicos, 
e não políticos. 
Sua ação, que 
tem implicações 
normativas, 
deve preservar 
um ambiente de 
segurança jurídica.
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controle é um aspecto 
fundamental da vida do 
Estado e da sociedade. 
Onde quer  que haja 
o b j e t i v o s  a  s e r e m 

obedecidos e condições a serem 
satisfeitas, existe a necessidade de um 
fluxo permanente e sistemático de 
controle.

Os estudos do Estado mostram a 
existência de três funções preponderantes 
e principais (legislativa, executiva e 
judiciária), que estão relacionadas a 
cada uma destas funções. Assim, na 
função legislativa, temos a função 
normativa, que faz referência à atividade 
ordenadora ou legislativa; na função 
executiva, encontramos como função 
principal a atividade administrativa, 
que envolve o cumprimento das leis e a 
administração dos interesses coletivos; 
finalmente, na função judiciária, vamos 
encontrar a função judicativa, que se 

Contrário à criação do Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas, o professor do Programa de Mestrado em 
Ciências Contábeis da UERJ, Lino Martins da Silva, 
observa que o enfoque legalista dado ao sistema de 
controle tem sido insuficiente para evitar a ocorrência 
de práticas inadequadas, fraudes e desvios de conduta. 
“A tentativa de responder à questão de quem controla 
o controle tem levado a alguns equívocos, como a 
criação de um órgão para fazer o controle externo 
dos Tribunais de Contas, com a função de julgar as 
irregularidades cometidas por ministros, conselheiros, 
procuradores e servidores dos tribunais de contas da 
União, dos estados e dos municípios”. 

Considerações sobre o controle 
do Controle: reflexões sobre 
uma ciência desconhecida

Lino Martins da Silva
Professor Voluntário do Programa de Mestrado em Ciências Contábeis/UERJ
Ex-Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro

inTrOduçãO

refere ao cumprimento das normas e 
à resolução dos conflitos de interesses 
entre os cidadãos, entre estes e o Estado 
e entre agentes do próprio Estado.

A função de controle, assim como a 
função administrativa, perpassa todas as 
funções preponderantes e, certamente, 
é a que está mais ligada ao modelo de 
gerenciamento das ações desenvolvidas 
nos diversos setores, em cada um dos 
Poderes.

Ao tratar deste assunto, não nos 
referimos, apenas, ao controle financeiro 
exercido pelos tribunais de contas, mas 
principalmente ao controle interno de 
todos os Poderes, relativo à forma de 
atuação de cada uma das instituições 
políticas do Estado.

O objetivo deste artigo, portanto, é 
mostrar que a função de controle tem 
uma realidade própria, que não pode 
ser confundida com o enfoque que lhe 
vem sendo dado por juristas, a partir 

das obras de Duguit, Hauriou e Jèze, 
que valorizaram e aprofundaram o 
enfoque jurídico do controle, deixando 
de lado a realidade do controle enquanto 
instrumento de planejamento e de 
gestão administrativa, financeira e 
patrimonial.

Os referidos autores clássicos, bem 
como autores pátrios, não foram capazes 
de perceber que a função de controle 
constitui uma função autônoma e 
independente das demais funções, como 
demonstram os estudos de OLIVEIRA1 
(1983). Esta reflexão bastante antiga 
passou a ter sentido e finalidade a 
partir dos dispositivos inseridos na 
Constituição de 1988, relativos à avaliação 
da administração pública pelo principio 
da eficiência que, juntamente com o da 
legalidade, impessoalidade, moralidade 
e publicidade, estão inseridos no artigo 
37 da Constituição Federal.
 

1. OLIVEIRA, Marques. O controle, esse desconhecido. Editoras: Resenha Tributária e Revista dos Tribunais: São Paulo, 1983.
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N
ão é difícil  encontrar 
administradores  que 
se referem ao controle 
sob o aspecto legalista 
e formal,  mediante o 

falso entendimento de que o controle 
diminui sua liberdade de ação e constitui 
interferência no poder discricionário que 
lhe foi outorgado pelo voto popular. Não 
percebem que o objetivo do controle não 
é diminuir a liberdade, mas apenas fazer 
valer os limites dentro dos quais cada 
um exerce a liberdade de que desfruta, 
vez que os limites são as normas legais 
e constitucionais.

Por sua vez, a perspectiva jurídica na 
avaliação das políticas públicas constitui 
uma verdadeira camisa de força, que leva 
à formulação da clássica pergunta-tema 
deste artigo: “onde está o controle?” ou 
“quem controla o controle?”

Neste sentido, um desafio que 
deve merecer a reflexão de todos os 
estudiosos que estejam envolvidos 
na melhoria contínua da função de 
controle no setor público é o fato de 
que, tradicionalmente, os diferentes 
modelos de avaliação da eficiência, 
eficácia e economicidade das políticas 
públicas e seus indicadores devem 
ignorar a perspectiva jurídica, do 

mesmo modo que os operadores do 
direito permanecem alheios às questões 
da produtividade administrativa e 
social.

Um juízo de valor positivo sobre 
a eficácia da regulamentação jurídica 
depende do que for considerado “um 
equilíbrio aceitável entre a realização dos 
seus objetivos, por um lado, e a quantidade 
e a qualidade de consequências não 
desejadas, por outro lado” (MIERS e 
PAGE: 1990). Na realidade, “se a lei é um 
ato finalístico, também interessa saber 
se os efeitos queridos pelo legislador 
correspondem àqueles que os resultados 
d e i xa m  e n t re ve r ”  ( C A N OT I L H O : 
1987[2]).

Para isso, é fundamental que os 
administradores, de todos os níveis, 
determinem estudos com o fito de 
identificar claramente os objetivos da 
regulação, o que, como é óbvio, se torna 
difícil em muitos casos. Tais estudos 
teriam como foco a avaliação do grau de 
afastamento entre a “Law in the books” 
e a “Law in action”, pondo em relevo o 
complexo problema da interpretação 
do pensamento legislativo, que deve ser 
objeto de análise rigorosa. 

Os estudos acadêmicos realizados, 
bem como os relatórios expedidos 

pelo COSO, indicam que a avaliação de 
sistema de controle é uma das tarefas 
mais difíceis a serem realizadas e que 
ultrapassa, em muito, os aspectos 
jurídicos, pois, ao tratar de controle, 
temos que ter presente não só a sua 
definição como um processo de trabalho, 
como também que este constitui uma 
ferramenta de avaliação estruturada 
com pontos de checagem, cujo objetivo 
é oferecer uma orientação e apoio para 
o processo de avaliação adequada dos 
riscos de não atendimento aos objetivos 
institucionais.

Tratando da teoria do controle, 
FLORENTINO2 (1975) esclarece que a 
teoria do controle constitui uma das 
preocupações humanas com vistas a 
eliminar total ou parcialmente os fatores 
adversos, naturais, ou criados pelo 
próprio homem, que afetam o seu bem-
estar, o seu equilíbrio. Seus propósitos 
podem ter grande variabilidade, 
principalmente, no caso de aptidão 
para fraudes, isto é, tendência para 
fazer variar o resultado dos fatores em 
proveito próprio.

Essa teoria do controle indica a 
existência do seguinte processo, tanto 
nas organizações públicas como nas 
organizações privadas:

2 FLORENTINO, Américo Matheus. Auditoria contábil. Fundação Getulio Vargas: RJ, 1975.

exisTirá uMA TeOriA dO cOnTrOle?

Figura 1. Estrutura do processo de controle.
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corretivo cabe medir e comparar os 
resultados decorrentes de uma ação, e, 
em seguida, corrigir essa ação para fazer 
variar seus resultados dentro dos limites 
estabelecidos, considerando que a saída 
desejada de um sistema é chamada de 
referência.  A questão do controle do 
controle, tema deste artigo, surge a 
partir de três constatações, sendo duas 
negativas e uma positiva:

constatação negativa do controle: i. 
a) A ênfase exagerada aos aspectos 

jurídicos formais numa dialética difusa 
que permite fazer variar os resultados, 
segundo os desejos dos responsáveis. 
b) A ênfase aos valores de entrada no 
sistema (projetos básicos, licitações, 
etc.) cujas variáveis possibilitam que 
o responsável pelo controle procure 
manipular essas entradas do sistema, 
para obter o efeito desejado nas saídas 
do sistema.
 constatação positiva do controle:  ii. 
a)  Quando o agente corretivo 
(controle) é implementado de forma 

automática e sem interferência 
(autocontrole) do fator humano. 
Assim, quando o agente corretivo é 
mitigado com a ação correspondente, 
fica sistematicamente vinculado à ação 
e, nesse caso, o agente corretivo se 
confunde com o padrão, não havendo 
necessidade de comparação da ação. 
b) A ênfase aos valores de saída do 
sistema (produtos, projetos etc.), que 
implicam estabelecimento dos limites 
de variação nos resultados.

O cOnTrOle nA cOnsTiTuiçãO federAl

O sistema de controle no setor 
público sempre esteve na 
pauta das discussões da 
administração. Entretanto, 
a opção brasileira até 1988 

foi pela ênfase ao aspecto jurídico. Tal 
afirmativa é comprovada pela leitura 
da Lei n.º 4.320/64 que, em seu titulo 
VIII, artigo 75, trata do controle da 
execução orçamentária, reduzindo a 
ação controladora da seguinte forma:

Art. 75. O controle da execução 
o r ç a m e n t á r i a  c o m p r e e n d e r á : 
I - a legalidade dos atos de que resultem 
a arrecadação da receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção 
de direitos e obrigações;

II - a fidelidade funcional dos agentes da 
administração, responsáveis por bens e 
valores públicos;

III - o cumprimento do programa 
de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização 
de obras e prestação de serviços.

Estabelece, ainda no artigo 77, que 
a verificação da legalidade dos atos de 
execução orçamentária será prévia, 
concomitante e subsequente, e que 
o único controle verdadeiro e eficaz, 
inserido no inciso III do artigo 75, 
ficou limitado ao órgão incumbido da 
elaboração da proposta orçamentária, 
ou outro indicado na legislação, 
conforme artigo 79. Tal fato mostra que 

a preocupação do legislador de 1964 era 
com os ciclos políticos de curto prazo, 
o que, sem dúvida, é impeditivo da 
implementação de um controle eficaz.

Os estudos da legislação anterior 
a 1988 mostram que os controles 
eram deficientes, com o formalismo 
prevalecendo sobre a essência e a ênfase 
nos aspectos da legalidade formal que, 
por certo, foi geradora de controles 
burocráticos e funções não segregadas 
que impediam um sentido gerencial ao 
sistema de controle no setor público. 
Nesta fase, podemos dizer sem erro que 
o controle não era controlado.

A ideia do controle interno voltado 
para os ciclos de curto prazo fica evidente 
quando verificamos que, na Lei n.º 
4.320/64, o controle era prerrogativa 
do Poder Executivo, que exercia os três 
tipos referidos no artigo 75, sem prejuízo 
das atribuições do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente.

A partir da Constituição de 1988, o 
controle deixou de ser prerrogativa do 
Poder Executivo por força do disposto no 
artigo 70, que estabeleceu a necessidade 
de controle interno em cada poder, nos 
seguintes termos:

Art. 70. A fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade ,  apl icação das 
subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada 
Poder. (grifo nosso)

Entretanto,  além do controle 
interno de cada poder, como previsto 
no dispositivo acima, verifica-se que, no 
artigo 74, o Constituinte deu um passo 
importante sem abandonar as referências 
à legalidade e aos ciclos políticos de curto 
prazo e, consequentemente, passou a dar 
ênfase à entidade3, vale dizer, ao Estado 
como pessoa jurídica de direito público 
com existência que independe de cada 
um dos Poderes que o formam, como 
a seguir:

Art . 74. Os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito 
privado;

3 Entidade é um dos princípios contábeis definidos segundo a resolução n. 750/1993 do CFC,  como o que reconhece o Patrimônio como objeto da contabilidade e afirma 
a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular, no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 
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III - exercer o controle das operações 
de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional.

Por tal dispositivo, além do controle 
interno de cada Poder, do controle interno 
integrado voltado para a evidenciação 
patrimonial da entidade, a Constituição 
também tratou, no artigo 71, do controle 
externo, a cargo do Congresso Nacional, 
exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete, entre 
outras questões, a apreciação das contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta dias, a 
contar de seu recebimento, e o julgamento 
das contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta 
e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público.

No estudo das considerações sobre 
o controle do controle, é significativo 
observar que a redação original da 
Constituição de 1988 somente incluía 
a palavra eficiência no artigo 74, vale 

dizer, ao tratar do sistema de controle 
interno a ser mantido de forma integrada 
pelos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário. Não tratou, naquela 
oportunidade, da eficiência como 
princípio da administração pública. 
Isto só ocorreu 10 anos após, em 1998, 
quando da Emenda Constitucional n.º 
19 colocando a eficiência no mesmo 
patamar dos demais princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade 
e publicidade.

O quadro 1, a seguir, mostra as 
principais diferenças entre as normas 
da Lei n.o 4.320/64 e as constantes da 
Constituição Federal de 1988:

lei  n.º  4.320/64 cOnsTiTuiçãO federAl – 1988 
Poder Executivo  Todos os Poderes 

Controle da execução orçamentária.• 
Legalidade dos atos (receita, despesa, passivos).• 
Fidelidade funcional.• 
Cumprimento do programa de trabalho expresso em termos • 
monetários.

Controle integrado.• 
Avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução dos programas.• 
Comprovar a legalidade.• 
Avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão.• 
Avaliar resultados da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito • 
Privado.
Controle das operações de crédito, avais e garantias.• 
Apoiar o controle externo.• 

Cumprimento do programa de trabalho em termos 
de realização de obras e prestação de serviço – órgão 
incumbido da elaboração da proposta orçamentária.

Avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão.

Controle prévio, concomitante e subsequente.  Controle prévio, concomitante e subsequente. 

4 BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades da constituição brasileira. 9ª. Ed. – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 360.

Em decorrência do exposto, embora 
ainda exista um forte apego aos critérios 
da legalidade, podemos verificar que 
o verdadeiro controle é o que dará 
sentido e finalidade aos dispositivos 
constitucionais, pois seria incoerente 
o estabelecimento de uma hierarquia 
dos princípios na lição de BARROSO4 

(2009), ao tratar do impacto que a 
constitucionalização do Direito produziu 
em todos os ramos jurídicos, em especial 
no direito administrativo:

“No  d i re i to  ad mi n i s t rat i vo ,  a 
const i tucional ização produziu 
m u d a n ç a s  d o u t r i n á r i a s  e 
jurisprudenciais importantes, que 

incluíram a redefinição da ideia de 
supremacia do interesse público sobre 
o interesse privado, a vinculação do 
administrador à noção mais ampla 
de juridicidade e não apenas à lei e a 
possibilidade de controle de mérito, 
do ato administrativo, com base 
em princípios como razoabilidade, 
moralidade e eficiência.” 

O cOnTrOle dO cOnTrOle: A quesTãO essenciAl

U
ma das questões, que sem-
pre aflora nas discussões 
e palestras das quais 
temos participado, é quem 
controla o controlador. 

Todas as vezes que me fazem tal pergunta 
reflito sobre dois textos que utilizo nas 
aulas de Contabilidade Pública.

O primeiro intitula-se “Por que 
bons contadores podem fazer auditorias 

ruins?”, de autoria dos professores Max 
H. Bazerman, da Harvard Business School, 
George Loewenstein, da Carnegie Mellon 
University, e Don A. Moore, professor 
da Graduate School of Industrial 
Administration de Carnegie Mellon. 

O segundo é intitulado “Games 
g o v e r n m e n t  a c c o u n t a n t s  p l a y ” 
(Governos jogam, contadores brincam), 
de Robert N. Anthony, publicado na 

Harvard Business Review.
A questão relacionada ao controle 

do controle afigura-se, para nós, como 
uma falsa questão colocada por pessoas 
com desconhecimento da forma de 
funcionamento do Estado e dos princípios 
de pesos e contrapesos, que estão 
inseridos nas normas constitucionais 
que preveem as seguintes formas de 
controle:
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(b) Controle do Estado sobre a 
sociedade;
(c) Controle do Estado sobre o Estado.

Para constatar a primeira forma, 
basta uma leitura atenta da Constituição 
de 1988 que encontraremos diversas 
formas de a sociedade controlar o Estado; 
e, entre elas, podem ser referidas:

Poder Judiciário, artigo 92.• 
Congresso Nacional, artigo 44.• 
Assembleias Legislativas, artigo 27, • 
§ 3º.
Câmaras Municipais, artigo 29.• 
Sistema Eleitoral e Soberania Popular, • 
artigo 14, § 9º, redação dada pela 
Emenda Constitucional de revisão n.º 
4, de 1994.
Tribunais de Contas, artigo 75.• 
Sistema de Controle Interno, artigo • 
70.
Auditorias, artigo 71, incisos IV e VII.• 
Legitimidade cidadã, artigo 5º, inciso • 
LXXIII.

No que se refere ao controle do Estado 
sobre a sociedade, também é possível 
encontrar na Constituição importantes 
referências aos direitos e deveres 
individuais e coletivos, especialmente os 
constantes no artigo 5º e seus incisos.

A terceira forma de controle refere-se 
ao controle do Estado sobre si mesmo e 
envolve diversas situações, entre as quais 
podemos referir as seguintes:

Capacidade de as autoridades de • 
nível superior supervisionarem os 
órgãos e funcionários que lhes são 
hierarquicamente subordinados 
(fiscalização hierárquica).
O exercício do controle nos seus três • 
momentos: prévio, concomitante e 
subsequente.

O controle exercido em função da • 
natureza jurídica do controlador: 
administrativo,  jurisdicional e 
político.

Em que pese a todos os controles 
acima referidos, é preciso considerar que 
a grande maioria dos órgãos de controle 
ainda mantém o foco nos aspectos da 
legalidade e, consequentemente, não 
atentou para as mudanças surgidas a 
partir da Constituição de 1988 no que 
se refere ao princípio da eficiência, 

incluído no artigo 37 por força da Emenda 
Constitucional n°. 19.

Não será ousadia dizer que a visão 
legalista é que permite perguntas 
relacionadas com as características 
do controle do controle, vez que o não 
desenvolvimento de marcos lógicos sobre 
a eficiência indicam, sobretudo, uma falta 
de controles dentro do Estado, que tem 
como consequência a conclusão de que o 
Estado está sendo incapaz de controlar a 
sociedade e de se controlar.

A GOvernAnçA cOrPOrATivA nO seTOr PÚBlicO

A ênfase na legalidade, na 
transparência e nos ciclos 
políticos de curto prazo 
tem ofuscado a visão dos 
aspectos relacionados com 

a continuidade da entidade pública, que 
está mais relacionada com ciclos políticos 
de longo prazo, vale dizer, com a ênfase na 

evidenciação do patrimônio como objeto 
de estudos da Contabilidade, nos precisos 
termos do artigo 83 da Lei n.º 4.320/64.

Estamos convencidos de que, em 
termos de controle, o que falta na 
administração pública é a visão de 
governança corporativa, definida como 
o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas e controladas5 e apoiada por três 
princípios fundamentais:

Openness (Abertura) - esta dimensão 
busca assegurar que os stakeholders 
tenham confiança no processo de tomada 
de decisões da entidade do setor público, 
na gestão propriamente dita, bem como 
nas pessoas (servidores públicos).  

5 The Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (the Cadbury report).

          A grande maioria dos órgãos de 
controle ainda mantém o foco nos aspectos 
da legalidade e, consequentemente, não 
atentou para as mudanças surgidas a partir 
da Constituição de 1988.

“
”
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Pressupõe, também, a abertura para 
consultas relevantes entre as partes 
interessadas, com base em um processo 
de comunicação efetivo, de forma que 
as medidas de gestão adotadas sejam 
rápidas, eficazes e disponíveis para um 
exame sistemático e tempestivo.

Integrity (integridade) - engloba 
tanto as operações mais simples como 
as mais complexas. É baseada em 
honestidade e objetividade e em elevados 
padrões de decoro e probidade na gestão 
dos recursos públicos a cargo de uma 
entidade. É dependente da eficácia do 
controle sobre as normas de pessoal; 
mas, especialmente, é dependente do 
profissionalismo das pessoas no âmbito 
da repartição pública. Reflete-se no 
processo decisório da entidade, bem como 
na qualidade de suas demonstrações 
contábeis e demais relatórios de gestão. 

6 Study 13 – Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective. International Federation Of Accountants – IFAC (2001).
7 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  http://www.coso.org/default.htm 
8 INTOSAI - Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores http://www.intosai.org/es/portal/
9Heckert e wilson, “Business Budgeting and Control” (Ronald Press. New York, 1955)

Por sua vez, os estudos desenvolvidos 
pelo COSO7 e pela INTOSAI8 mostram 
que a visão de governança corporativa 
pressupõe que o controle interno seja um 
processo integrado, efetuado pela direção 
e corpo de funcionários, e estruturado 
para enfrentar os riscos e fornecer 
razoável segurança de que, na consecução 
da missão da entidade, os seguintes 
objetivos gerais serão alcançados:

execução ordenada, ética, econômica,  -
eficiente e eficaz das operações;
cumprimento das obrigações de  -
accountability;

cumprimento das leis e regulamentos  -
aplicáveis;
salvaguarda dos recursos para evitar  -
perdas, mau uso e dano.

 O controle interno, portanto, é um 
processo integrado e dinâmico que se 
adapta continuamente às mudanças 
enfrentadas pela organização. A direção 
e o corpo de funcionários, de todos os 
níveis, devem estar envolvidos nesse 
processo, para enfrentar os riscos 
e oferecer razoável segurança do 
alcance da missão institucional e dos 
objetivos gerais. Ao tratar do tema 

controladoria, HECKERT e wILSON9 
(1955) afirmaram:

“À Controladoria não compete o comando 
do navio, pois esta tarefa é do primeiro 
executivo; representa, entretanto, o 
navegador, que cuida dos mapas de 
navegação. É sua finalidade manter 
informado o comandante quanto à 
distância percorrida, ao local em que se 
encontra, e à velocidade da embarcação, 
à resistência encontrada, aos desvios 
da rota, aos [rochedos] perigosos e aos 
caminhos traçados nos mapas, para que 
o navio chegue ao destino.”

Estrutura e processo organizacional Controle Relatórios externos

Responsabilidade legal de prestação de contas.
Accountability do dinheiro público.
Comunicação entre partes interessadas.
Papéis e responsabilidades:

Equilíbrio de poder e autoridade•	
Órgão dirigente•	
Executivo principal•	
Membros não executivos•	
Gestão executiva•	
Política de remuneração•	

Gerenciamento de riscos
Auditoria interna
Comitês de auditoria
Controle interno
Orçamento
Administração financeira
Treinamento de pessoal

Relatórios anuais
Uso de adequados padrões de 
contabilidade
Medidas de desempenho
Auditoria externa

Padrões de comportamento

Liderança
Códigos de conduta:

Probidade e decoro
Integridade, objetividade e honestidade
Relações

Accountability (Prestação de 
contas/ responsabilização) - é o 
processo pelo qual as entidades do setor 
público e os indivíduos dentro delas são 
responsáveis por suas decisões e ações, 
incluindo a forma como são geridos os 
recursos públicos, bem como todos os 
aspectos relacionados ao desempenho e 
resultados. A accountability é a obrigação 
de responder por uma responsabilidade 
assumida.

Dentre as características da governança 
corporativa podem ser citadas:

A distribuição do poder entre os  -
agentes (pesos e contrapesos);
A forma de apropriação do valor  -
adicionado à entidade;
 O controle da gestão. -

As reflexões sobre governança 
corporativa levam à distinção entre 
governança no setor privado e governança 

no setor público, conforme estudo 
13 realizado pelo IFAC – Federação 
Internacional de Contadores6, que alerta 
para o seguinte:

O foco de governança no setor privado • 
é o conselho de administração. No 
setor público (...) não é possível 
desenvolver uma estrutura única 
ou um conjunto de recomendações 
sobre governança aplicada a todas as 
entidades governamentais.
Os • stakeholders no setor público 
incluem Ministros,  eleitorado, 
Parlamento, clientes e o público em 
geral, cada qual com um interesse 
legítimo, mas não necessariamente com 
qualquer “direito de propriedade”. 

O quadro 2, a seguir, mostra um resumo 
das recomendações para governança no 
setor público, estabelecidas no estudo 13 
do IFAC já referido:
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cOnclusãO

E
ste artigo procurou mostrar 
a existência de grande 
quantidade de controles, 
seja na Constituição Federal 
ou em legislação específica, 

e, portanto, constitui um contrassenso 
acreditar na ausência de controle. 

O estudo bibliográfico revela que 
o enfoque legalista dado ao sistema de 
controle tem sido insuficiente para evitar 
a ocorrência de práticas inadequadas, 
fraudes e desvios, principalmente em face 
da não aplicação plena dos instrumentos 
estabelecidos pela Constituição Federal e 
que estão relacionados com os processos 
de trabalho, que transformam insumos 
em produtos ou serviços, e com a 
aplicação dos princípios de governança 
corporativa.

A tentativa de responder à questão 
de quem controla o controle tem levado 
a alguns equívocos, como a criação de 

um órgão para fazer o controle externo 
dos tribunais de contas com a função de 
julgar as irregularidades cometidas por 
ministros, conselheiros, procuradores 
e servidores dos tribunais de contas da 
União, dos estados e dos municípios. 

Com o devido respeito às opiniões 
contrárias, a criação de um Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas 
representa bem a forma como o 
setor público brasileiro resolve seus 
problemas. Quando encontra alguma 
prática inadequada, produz uma nova 
estrutura burocrática sem ir fundo na 
raiz dos problemas que estão no “chão 
da fábrica”, ou seja, na ineficiência dos 
processos de controle e gerenciamento 
das ações governamentais. 

Antes  de  tratar  de  questões 
relacionadas com a ação dos tribunais 
de contas, seria fundamental resolver 
questões de ineficiência por quais 

as pessoas são responsáveis, por 
obedecerem a regras, quando melhor 
seria responsabilizá-las para alcançar 
resultados; ensiná-las a olhar os produtos 
(outputs) na mesma intensidade com que 
se dedicam aos insumos (inputs).

Pa ra  i s to ,  s e rá  n e c e s s á r i a  a 
implementação integral da função 
de controle interno, não no sentido 
jurídico, como atualmente ocorre, 
mas no sentido cientifico, com o 
estabelecimento nos instrumentos 
de planejamento (PPA e LOA) de 
determinantes estruturais (escala, 
escopo, tecnologia, complexidade e 
modelo de gestão) e operacionais 
(capacidade instalada, configuração dos 
produtos, cadeia de valor, competências 
e habilidades necessárias), de modo que 
o sistema de governança corporativa 
possa atuar sobre os recursos, as 
atividades e os produtos.
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a tese de Livre Docência defendida na 
Universidade Gama Filho.

_____________________ contabilidade 
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administrativo, 9ª Ed. São Paulo, Atlas, 
2011.
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A cidade do Rio de Janeiro está passando por grandes 
transformações. Impulsionada pelos eventos internacionais 
que sediará nos próximos anos, como a Copa do Mundo e 
os Jogos Olímpicos de 2016, entre outros, a cidade recebe 

investimentos recordes, comemora a queda dos índices de violência 
e assiste, a cada dia, a uma série de intervenções que prometem 
fazer surgir, nos próximos cinco anos, uma metrópole modelo de 
modernidade.

Com a autoestima elevada, o carioca acompanha, de Leste a Oeste, 
a construção de uma nova cidade, totalmente integrada, não só pela 
mobilidade urbana, assegurada pelas vias expressas, linhas de metrô 
e ponte estaiada, como o resgate da cidadania de mais de 300 mil 
moradores de comunidades carentes, com a criação das UPPs, projetos 
sociais e valorização de imóveis.

A união de forças, participação dos governos municipal, estadual 
e federal, e a confiança e colaboração do povo certamente tornarão a 
Cidade Maravilhosa ainda mais maravilhosa!

A nova cara do Rio
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Teleférico do Alemão, 
novo cartão postal do Rio

Com custo aproximado de R$ 210,9 milhões, o 
teleférico do Complexo do Alemão, novo cartão 
postal do Rio de Janeiro, levou “paz, cidadania 
e acessibilidade à população que mais precisa”, 
afirmou Sérgio Cabral. “Sem dúvida, o teleférico é 
mais uma forma de unir ainda mais a ‘cidade partida’, 
integrando diferentes áreas do Rio”.
“O nosso governo tem a parceria como marca 
registrada. A nossa integração com o governo federal, 
no Alemão e em outras áreas, é muito grande, felizmente. Acabou o isolamento em que o 
Rio de Janeiro vivia, sem recursos, sem projetos. Com muito trabalho e parceria, nós temos 
conseguido mudar a história do Rio de Janeiro”.
Confira a entrevista em que o governador do Estado, Sérgio Cabral Filho, discute políticas 
de governo, projetos e resultados já aferidos.

Sérgio Cabral
Governador do Estado do Rio de Janeiro 

Presidenta Dilma Rousseff e autoridades na inauguração do Teleférico

Governador Sérgio Cabral

Foto: M
arino Azevedo/Governo RJ 
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Como o senhor afirmou 
na Revista TCMRJ no 46, “a pacificação 
das comunidades é uma realidade”. A 
inauguração do teleférico do Complexo 
do Alemão se insere na perspectiva de 
segurança para as comunidades?

Sérgio Cabral – Sem dúvida. Tudo 
começou quando, logo no início do meu 
primeiro mandato, em 2007, fui a Medelín, 
na Colômbia, acompanhado do Secretário 
de Segurança do Estado, José Mariano 
Beltrame, para conhecer o processo de 
pacificação nas comunidades daquela 
cidade. Visitei o teleférico de lá e pensei: 
“como pode uma cidade como Medelín, com 
problemas de segurança semelhantes aos 
do Rio e até mais graves, ter um teleférico 
com urbanização e paz e o Rio de Janeiro 
não ter?”. A partir daí, tomamos a decisão 
de incluir a implantação do teleférico nos 
projetos para o Complexo do Alemão. Com 
ele, estamos dando dignidade e mobilidade 
às pessoas que gastavam, muitas vezes, 
mais de uma hora para se locomover na 
comunidade. Muitos moradores são idosos 
ou com dificuldade de locomoção, que não 
conseguiam sair mais de suas casas por 

de oportunidades para as comunidades. 
O processo de pacificação é contínuo e 
vamos trabalhar incansavelmente para 
que as pessoas daquela região tenham 
cada vez mais qualidade de vida. Além 
da parceria com a prefeitura e o governo 
federal, que tem sido fundamental nessa 
retomada, é muito importante a parceria 
que temos desenvolvido com as empresas 
nos territórios pacificados, levando 
oportunidades e cidadania aos moradores 
das comunidades, em especial aos jovens. 
Assim, consolidamos a presença do Estado 
e o envolvimento da sociedade nessas áreas, 
evitando a volta da criminalidade. Criamos 
o Comitê Executivo de Políticas Sociais 
nas comunidades pacificadas para que a 
população tenha acesso a equipamentos 
de cultura e a serviços públicos.

Como está funcionando a parceria 
do governo do Estado com o governo 
federal no Alemão? O Teleférico do 
Alemão é um símbolo do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), 
como a presidente Dilma afirmou na 
inauguração? Quais outras obras estão 

Teleférico do Alemão com a 
baía da Guanabara, ao fundo

dificuldade para subir e descer as ladeiras 
e escadas. Vamos continuar com o trabalho 
de respeito aos direitos humanos e também 
o de garantia da lei e da ordem. Porque a 
pacificação é um processo de educação 
recíproca entre a força pacificadora e a 
comunidade. É um aprendizado diário. 
Temos ainda um longo caminho pela frente, 
mas estamos mudando a história do Rio de 
Janeiro. O Rio de Janeiro de 2011 não é mais 
o de 2007 e chegará a 2014 ainda muito 
melhor do que hoje.

 
Podemos afirmar que o teleférico 

ajuda a integrar à Cidade do Rio de 
Janeiro os cerca de 120 mil habitantes do 
conjunto de favelas do Alemão. Como o 
governo do Estado tem trabalhado para 
auxiliar na mudança de perspectivas dos 
moradores dessa área da cidade?

Trinta anos de abandono não se 
revertem no curto prazo. Infelizmente, 
aquela região sofreu muito, em todos os 
sentidos. O que estamos fazendo, desde 
2007, é garantir a liberdade de ir e vir 
das pessoas, devolvendo o território para 
aquela população e abrindo uma janela 
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Com um custo em torno de R$ 210,9 

milhões, o teleférico é realmente um 
símbolo do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e um novo cartão de 
visita do Complexo do Alemão, trazendo 
paz, cidadania e acessibilidade à população 
que mais precisa. O teleférico está integrado 
aos trens da SuperVia, por meio da estação 
de Bonsucesso. Estamos desenvolvendo um 
projeto para estender a linha do teleférico 
até a Igreja da Penha e ao Estádio João 
Havelange, o Engenhão, a partir da estação 
Fazendinha. 

O nosso governo tem a parceria 
como marca registrada. Com o governo 
federal, essa parceria, que começou com 
o presidente Lula, se consolida a cada dia 
com a presidenta Dilma. Além da grande e 
bonita obra que é o teleférico, em uma de 
suas estações, a do Alemão, a presidenta 
entregou à população, em julho, um posto 
do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) e uma agência dos Correios. A 
nossa integração com o governo federal, 
no Alemão e em outras áreas, é muito 
grande, felizmente. Acabou o isolamento 
em que o Rio de Janeiro vivia, sem recursos, 
sem projetos. Apenas no Complexo do 
Alemão, o PAC já entregou 728 unidades 
habitacionais; o Colégio Estadual Jornalista 
Tim Lopes; um complexo esportivo; 
um Centro Educacional de Educação 
Tecnológica e Profissionalizante; uma 
UPA 24 horas; áreas de lazer e esportiva; 
mais de 24.000 metros de redes de esgoto; 
15.400 metros de redes de drenagem; 
e a pavimentação de 30 quilômetros de 
rua. Famílias que moravam em áreas de 
risco foram retiradas e realocadas em 592 
apartamentos nos condomínios Jardim 
Acácias e Jardim Palmeiras, construídos 
pelo programa Minha Casa, Minha Vida. 
Estão em construção ainda cerca de 200 
imóveis. Todas as obras foram realizadas 
com recursos dos governos federal e 
estadual, totalizando R$ 725 milhões.

Existem projetos de obras para outras 
comunidades pacificadas? A Mangueira, 
por exemplo?

Existem. Três comunidades serão 
contempladas na primeira fase do PAC 
2: as do Complexo da Tijuca, o Jardim 
Batan, em Realengo, e a Mangueira, com 

recursos de mais de R$ 400 milhões já 
garantidos pela Caixa Econômica Federal. 
Os investimentos vão se concentrar em 
infraestrutura e construção de unidades 
habitacionais. Um dado importante é 
que os projetos estão sendo elaborados 
com as intervenções necessárias a cada 
comunidade, de acordo com o diagnóstico 
social elaborado por técnicos e moradores 
de cada área. O nosso governo vai investir 
RS 180 milhões na Mangueira, em 
parceria com o governo federal. Estão 
previstas, entre outras intervenções: 
construção de 600 unidades habitacionais; 
melhorias habitacionais em 497 moradias; 
regularização fundiária de 4.970 unidades; 
reforma e complementação das redes 
de infraestrutura e saneamento básico; 
construção de equipamentos comunitários, 
de uma escola profissionalizante, de uma 
creche, de um equipamento de saúde e de 
um centro cultural; reforma e ampliação 
da quadra da escola de samba e do Centro 
Cultural Cartola; e construção do plano 
inclinado. Tudo isso porque, a reboque da 
pacificação, têm que vir os investimentos 
em infraestrutura e na área social. Esse é 
o caminho.

O senhor acredita que o teleférico 
pode se tornar mais um ponto turístico 
da cidade?

O teleférico já transportou, desde a 
sua inauguração em julho deste ano, mais 
de 300 mil passageiros, entre moradores e 
visitantes. Cerca de 20% dos passageiros 
foram visitantes, a grande maioria vinda 
de outros lugares da cidade e até de outros 
estados. Criado para facilitar o ir e vir de 
moradores das comunidades carentes 
do Complexo do Alemão, esse meio de 
transporte por cabo aéreo, com uso de 
alta tecnologia, também pode ser uma 
alternativa de turismo, sim. Esse novo 
cartão postal da cidade é uma atração para 
quem está na parte baixa, admirando o 
vaivém das gôndolas, e também para quem 
está, lá em cima, passando pelas modernas 
e coloridas estações, apreciando do alto, de 
um lado, o Engenhão e, mais distante, o Pão 
de Açúcar, e, do outro, a Igreja da Penha e 
a Baía de Guanabara. A viagem dentro de 
uma gôndola envidraçada permite visão de 
360 graus e a estrutura do equipamento é 
fantástica. Sem dúvida, o teleférico é mais 

uma forma de unir ainda mais a “cidade 
partida”, integrando diferentes áreas do 
Rio.

A representatividade do teleférico, 
associada à imagem de segurança que 
o Rio de Janeiro começa a projetar, 
pode ajudar a aumentar a confiança e a 
autoestima do carioca? Em que outras 
ações o Estado está contribuindo para 
isso?   

No segundo turno das eleições de 
2006, o presidente Lula e eu fizemos uma 
aliança que tinha como objetivo mudar o 
Rio de Janeiro, recuperar o nosso estado 
do isolamento político e da estagnação 
econômica em que ele se encontrava há 
anos. O Brasil já vivia um grande momento 
naquela ocasião, de mudança econômica, 
de inclusão social, e, infelizmente, o Rio de 
Janeiro não acompanhava esse crescimento 
e perdia oportunidades e investimentos. 
Com muito trabalho e parceria, nós temos 
conseguido mudar a história do Rio de 
Janeiro. Demos início ao nosso projeto 
de intervenção nas comunidades, com 
as Unidades de Polícia Pacificadoras 
(UPPs) e as obras do PAC. O presidente 
Lula e a presidenta Dilma, que antes era 
ministra da Casa Civil, acreditaram nesse 
projeto, sabendo o que iríamos fazer, que 
nós seríamos capazes de realizar esse 
grande projeto de transformação para o 
Rio de Janeiro. O que estamos fazendo em 
várias comunidades do Rio é algo que era 
impensável há alguns anos. A mudança, 
que já é uma realidade nas comunidades 
pacificadas, vai chegar a outras também. 
Isso sem falar na agenda extraordinária de 
grandes eventos internacionais que o Rio 
tem para os próximos anos e que deixará 
legados essenciais para a população, 
legados de infraestrutura, segurança, 
mobilidade urbana. 

Tudo isso contribuiu para essa 
recuperação da autoestima do Rio de 
Janeiro. Com a confirmação como sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio coroou 
um calendário que tem hoje a conferência 
ambiental Rio+20, que reunirá mais de 
cem chefes de estado do mundo inteiro 
em 2011; a Jornada Mundial da Juventude, 
o Campeonato Mundial de Judô e a Copa 
das Confederações, em 2013; e a Copa do 
Mundo de Futebol, em 2014.
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Um Rio que não para! 
A cidade do Rio de Janeiro está no centro de 
atenções. Segundo o Secretário Municipal de 
Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello, “a 
política de segurança, com a implementação 
de Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, 
vem criando novos polos turísticos na cidade, 
ajudando o desenvolvimento e a economia de 
comunidades”. Assim, “a cidade se integra e 
fica melhor para os turistas e cariocas”, conclui.Antonio Pedro Figueira de Mello

Secretário Municipal de Turismo

O Rio de Janeiro jamais perde 
o papel de protagonista do 
turismo nacional. A cada 
ano, bate recordes como 

cidade preferida dos turistas brasileiros 
e estrangeiros, como palco preferencial 
dos grandes shows internacionais, 
promotora de um dos mais atraentes e 
alegres carnavais do país, polo de atração 
da temporada dos transatlânticos, 
organizadora do mais iluminado réveillon 
do país. E, a partir do ano que vem e pelos 
cinco anos seguintes, ganhará projeção 
no cenário internacional como a Capital 
Mundial dos Esportes. Os recordes se 
sucedem e, neste ano, as projeções 
indicam que as marcas serão novamente 
superadas. 

A cidade está  no centro das 
atenções. A política de segurança, com 
a implementação de Unidades de Polícia 
Pacificadora, as UPPs, vem criando novos 
polos turísticos na cidade, ajudando 
o desenvolvimento e a economia 
de comunidades, até então isoladas 
do convívio externo. Hoje, projetos 
turísticos estão levando visitantes a se 
hospedarem em comunidades como 
Chapéu Mangueira e Pavão – Pavãozinho, 
onde essa atividade já virou fonte de 
renda de muitos moradores. É assim que 
a cidade se integra e fica melhor para os 

turistas e para os cariocas.
 Com a integração maior das regiões 

da cidade e a realização de um calendário 
de eventos nacionais e internacionais 
de grande porte, a rede hoteleira vem 
registrando números impressionantes. 
Celebramos neste ano o fim da baixa 
temporada. Para se ter uma ideia, 
normalmente no período de setembro 
e outubro os hotéis registravam uma 
média de 68% de ocupação. Neste ano, 
esta média subiu para 89%.

 Durante o período do Rock in 
Rio, chegamos ao recorde de 100% 
de ocupação, o que não acontece 
nem mesmo no período de réveillon 
e carnaval. Toda a movimentação em 
torno do festival gera receita de cerca de  
US$ 419 milhões para a economia local, 
de acordo com pesquisa realizada pela 
própria organização do Rock in Rio, em 
parceria com a Riotur.

 Com tudo isso, o verão promete ser 
de recordes. No ano passado, registramos 
a presença de 2,6 milhões de turistas na 
cidade. Para este ano, a expectativa é 
de crescimento de pelo menos 10% em 
relação a 2010.    

 O último verão atraiu cerca de 
2,6 milhões de turistas para a cidade. 
No réveillon, 620 mil brasileiros e 
estrangeiros vão ocupar o Rio, com 

direito a um show de nosso maior 
intérprete, Roberto Carlos. No carnaval, 
cerca de 800 mil visitantes estiveram 
na cidade curtindo os blocos de rua e os 
desfiles da  Marquês de Sapucaí.

 Para acompanhar todo esse 
crescimento, estamos ampliando o 
número de postos de informações 
turísticas na cidade, aumentando 
a presença da Riotur em eventos e 
divulgando a cidade através da internet, 
das redes sociais e do contato com a 
imprensa nacional e internacional. 
Também estamos trabalhando na 
qualificação de mão de obra para atender 
melhor aos turistas que visitam a 
cidade.

 A agenda é cheia nos próximos 
anos. Além da tradicional festa de 
réveillon em Copacabana, e o carnaval, 
cada dia mais cobiçados pelos turistas, 
já temos na agenda eventos de grande 
porte, como a Rio +20, em 2012, a Copa 
das Confederações, em 2013, a Copa 
do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas 
de 2016. Com tudo isso, a cidade se 
consolida como um dos maiores destinos 
turísticos do mundo e a Capital Mundial 
dos Esportes. E, com certeza, não vamos 
medir esforços para fazer jus ao título de 
Cidade Maravilhosa e cordial com seus 
visitantes.
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A s  o b r a s  e  p r o j e t o s 
da Secretaria visam a atender o 
programa de preparação da Cidade 
para a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos?

O importante é saber aproveitar a 
oportunidade das Olimpíadas; usar os 
Jogos para a cidade, e não que a cidade 
seja somente usada para os Jogos. 
Outra característica do momento atual: 
resgatamos e implementamos diversos 
projetos, que até já estavam prontos, 
mas engavetados, como a revolução 
do transporte coletivo. Toda a cidade 
está sendo “rasgada” por este sistema 
novo de BRT - Bus Rapid Transit; 
transporte de massa, de qualidade, 
desenhado para o cidadão, que fará a 
ligação mais importante com a zona 
oeste: a Transcarioca, a Transolímpica 
e a Transoeste, todas interligadas, com 
lógicas de modalidade, e a estação do 
metrô da Barra da Tijuca. 

A cidade toda passa a ser um anel 
de ligação de transporte coletivo de 
massa. Mas o ambiente urbano e o 
ambiente natural têm de estar em 
harmonia. E tudo ficará pronto até 2016, 

Sergio Rabaça Moreira Dias
Secretário Municipal de Urbanismo

Porto Maravilha 
O Secretário Municipal de Urbanismo, 
Sergio Rabaça Moreira Dias, em entrevista 
à Revista TCMRJ, falou do projeto de 
requalificação urbanística sustentável 
da Cidade do Rio de Janeiro e da 
importância da integração de todas as 
secretarias para o andamento e sucesso 
do programa. “No governo do prefeito 
Eduardo Paes, não existe estrelismo. Um 
não é mais do que o outro; e todas as 
funções são tão importantes quanto. Este 
é o ambiente que o prefeito conseguiu”, 
elogiou Sergio Dias.

Porta de entrada da Cidade Maravilhosa

cronograma totalmente cumprido; 
passou a ser compromisso olímpico, 
fato que nos ajuda, por ser analisado e 
vistoriado, em completa transparência. 
O projeto também contempla indução 
ao crescimento e resgate das tradições 
da zona norte carioca, outra região 
também abandonada, menosprezada; 
bairros que, no passado, foram de 
grande valor, inclusive patrimonial, 
com qualidade urbanística. O subúrbio 
carioca está abandonado e é uma 
das grandes prioridades do Prefeito; 
temos elaborado legislações e ações de 
projetos que estão transformando essa 
parte da cidade, tornando-a âncora de 
valorização humana, sobretudo com 
a releitura da legislação urbanística, 
através dos PEUS.

Que são os PEUS?
 Plano de Estruturação Urbana – 

para permitir construções compatíveis 
com o investimento que está sendo feito. 
Se você for ouvir, é exatamente o que a 
população quer; as casas não têm valor 
porque a cidade não deixa ter ou impõe 
legislação restritiva. Todas estas regiões 

contempladas por projeto estruturante 
terão a legislação revista, que trará 
uma modificação total no ranking de 
investimentos na cidade; é a socialização 
do investimento. Hoje, já percebemos 
que a zona norte do Rio é a segunda 
região em investimentos imobiliários 
d a  c i d a d e .  U m a  d a s  p r i n c i p a i s 
características do projeto do Porto é a 
renovação urbanística, exatamente para 
se dar valor ao predial e ao potencial 
construtivo e, em consequência, se 
obter mais receita que se invista, 
novamente, em infraestrutura. Novas 
avenidas, conceitos de praças, conceito 
de pedestres, de ciclovias. O VLT – 
veículo leve sobre trilhos – permeará 
todo o Porto, interligando-se ao metrô, 
ao trem; à outra cidade.

E o Porto Maravilha? É também 
projeto de “compromisso olímpico”?

O Porto é o projeto mais emblemático 
e mais importante da Prefeitura; não é 
uma consequência dos Jogos Olímpicos 
ou da Copa do Mundo. A revitalização 
do Porto é uma decisão política da 
Prefeitura em recuperar a Cidade. 
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Esta decisão foi tomada, me lembro, 
nos primeiros dias de transição de 
governo, prévia inclusive à escolha 
do Rio para sediar as Olimpíadas. Em 
qualquer cidade, o centro é o lugar 
mais importante; é o “coração da 
cidade”, referência histórica e cultural 
– normalmente, a origem da cidade. 
O nosso Centro ficou abandonado 
por muitos anos. Nunca se teve uma 
política pública tão forte no sentido de 
recuperar e manter o Centro do Rio. 

Nós sabemos que recuperar todo o 
Centro será tarefa bastante difícil, longa, 
que deverá levar algumas décadas; mas 
a atitude de iniciar pelo Porto é muito 
inteligente e tem um reflexo bastante 
potente, como se fosse uma “bomba 
de qualidade” de grande efeito. São os 
mínimos detalhes, as pequenas decisões; 
tudo um grande trabalho minucioso. 
A última decisão, por exemplo, de 
trazer a avenida Francisco Bicalho 
para o projeto Porto Maravilha – com 
canal poluente, rio poluído e terrenos 
decadentes – revela nossa proposta: 
uma grande transformação não poderia 
ser tímida, modesta; tem de contaminar 
positivamente as áreas limeiras, ou 
seja, todo o centro da cidade, visando à 
recuperação do restante do Rio. 

Já estamos pensando na Cidade 
Nova: já temos novo metrô e nova região 
do Sambódromo; tudo por consequência 
do legado das Olimpíadas. E outras 
reformas virão, também por conta da 
revitalização do Porto: recuperação da 
Lapa, da Glória, do Hotel Glória; e da 
Marina da Glória, que será ampliada e 
restaurada. 

E qual tem sido ou será o maior 
desafio para implementar o Projeto 
Porto Maravilha? 

Realmente sempre há dificuldade 
muito grande em conjugar ações com a 
atividade portuária em funcionamento: 
não se trata de porto abandonado, 
mas de um dos mais ativos do Brasil. 
Nós convivemos com a constante 
entrada de diversos produtos. Mas 
tudo se resolve com a conjugação de 
esforços e alinhamento político dos 
governos federal, estadual e municipal, 

      É lei: sai governo, entra governo, 
quem vier vai ter de continuar 
investindo nisso.

Perimetral e armazéns

“
”



48 Setembro 2011 - n. 48    Revista TCMRJ   

A
 N

O
V

A
 C

A
R

A
 D

O
 R

IO todos envolvidos e empenhados em 
acompanhar a decisão histórica de se 
fazer a reforma do Porto – e tudo isso 
aliado à expectativa e esperança do 
carioca.

A renovação se fazia necessária: 
cria-se espaço para as empresas que 
queriam se instalar no centro da cidade, 
e não tinham oportunidade, ou porque 
o centro já estava todo ocupado, ou 
porque as áreas que poderiam recebê-
las não tinham legislação ou ambiente 
urbano, segurança e infraestrutura. 
As empresas estavam até ameaçando 
a Cidade, invadindo a zona sul, bairro 
residencial, transformando residências 
em prédios comerciais, como também 
na Barra da Tijuca.

De onde vem toda a verba?
O prefeito Eduardo Paes convocou 

a Secretaria de Urbanismo e nós 
apresentamos o trabalho que se traduzia 
em novo projeto viário e nova legislação 
de suporte, inclusive amparada em 
outras legislações do Brasil que tiveram 
resultado positivo, de sucesso, como a 
modelagem das Cepacs, da operação 
urbana consorciada, aliada muito mais 
à vontade política de fazer.

A legislação municipal, embasada 
no Plano Diretor e no Estatuto da 
Cidade, que permitiam a operação 
urbana consorciada, ou seja, pagamento 
de outorga através de Cepacs, espelhada 
especialmente em São Paulo, experiência 
de sucesso, deu embasamento legal 
para a operação de todo o estudo 
econômico e urbanístico que casava 
os dois lados da balança: quanto mais 
você investe no bairro, mais vale o 
bairro e mais vale o patrimônio. Quanto 
mais vale o patrimônio, mais valor 
você cobra da Cepac; e, quanto mais 
você cobra da Cepac, mais dinheiro 
entra no caixa do Tesouro e mais você 
reinveste no urbano, círculo virtuoso 
que é exemplo de sustentabilidade. 
Deixa-se de gastar recursos públicos 
nesta região, que era a mais degradada, 
difícil de se resolver, e que passou a se 
autossustentar. A Prefeitura investe 
e o proprietário se beneficia; é uma 
mudança de lógica bastante inteligente: 

quanto mais confiante for o projeto, 
mais ele cresce, porque na verdade a 
Cepac é um título, papel. E, para que a 
Cepac tenha credibilidade e transmita 
confiança a ponto de o investidor 
comprá-la, é necessário ter um governo 
sério, trabalho dedicado e projeto 
competente. As Cepacs foram criadas e 
aprovadas por lei.

Estamos trabalhando numa área 
muito delicada, de história riquíssima, 
que não podemos abandonar. Há, ali, 
moradias de pessoas que não podem 
ser expulsas de suas casas porque vai 
“passar um projeto”; são áreas não 
passíveis de cobrança das Cepacs. Pelo 
contrário, o projeto é de inclusão social; 
é feito todo o trabalho para que os 
cidadãos se sintam parte do projeto. 

O projeto de revitalização do 
Centro prevê também a demolição 
do elevado da Perimetral. Por que se 
optou por acabar com o viaduto?

O Porto do Rio recebeu o traçado 
do elevado, que só visava o escoamento 
mais rápido do transporte individual, 
do carro. A cidade “parou” muito 
também por falta de investimento 
em transporte  públ ico ,  sempre 
privilegiando o automóvel, a indústria 
automobilística e a filosofia da indústria 
automobilística. Com isso, acompanhou-
se a concepção de elevados e viadutos, 
bons para os carros mas péssimos 
para o ambiente, para a valorização 
patrimonial  e  para a  paisagem. 
Temos exemplos negativos de onde 
elevados prejudicaram sobremaneira 
bairros importantes da cidade: no Rio 
Comprido, a construção do elevado 
Paulo de Frontin desvalorizou imóveis 
e gerou insegurança no bairro, antes 
estritamente residencial, com árvores 
frondosas e lugares sombreados. Em 
São Cristóvão, ocorreu o mesmo com a 
construção da Linha Amarela.

No Porto, também, só que lá não 
morava ninguém; o elevado acabou 
“rasgando” partes importantes da 
nossa cidade, da nossa paisagem e da 
nossa história. Os problemas têm de 
ser resolvidos com transporte de massa 
de qualidade, e não com o individual. 

Quando eliminarmos a Perimetral, 
criaremos vias alternativas: a primeira 
será um túnel subterrâneo, que sairá 
da Praça XV e se bifurcará em duas 
“pernas”; uma, por baixo do atual 
traçado da Avenida Rodrigues Alves, 
e outra, que passará por baixo da 
Polícia Federal e será alinhada à antiga 
ferrovia. 

Não vamos atrapalhar o trânsito 
do automóvel. Fizemos estudos para 
continuar com toda a fluidez. Esse 
projeto é muito inteligente porque 
aproveitou áreas públicas ociosas em 
áreas de novas atividades, criando 
sistema viário muito maior do que o 
existente.

Que ações de inclusão social 
têm sido desenvolvidas na região 
alcançada por este projeto?

O Porto teve poucas desapropriações, 
somente nos traçados mais importantes. 
A Secretaria de Habitação reconstrói as 
moradias existentes, abandonadas e 
desvalorizadas, e vende para a população 
local, com financiamento do Programa 
“Minha Casa Minha Vida”. Existem outros 
projetos de requalificação e urbanização 
de todos os morros, que preveem a 
instalação de teleféricos, por exemplo, 
que vão permitir melhor condição de 
mobilidade. A obrigação de recuperar 
e salvaguardar o patrimônio histórico 
e cultural do Rio prevê o investimento 
de três por cento de todo o faturamento 
das Cepacs do Porto; ou seja, é lei: sai 
governo, entra governo, quem vier 
vai ter de continuar investindo nisso. 
E o principal privilegiado é a cidade, 
o coração da cidade, e a inclusão 
social dos moradores, em diálogo 
permanente. Todos os projetos foram 
sempre extremamente conversados e 
debatidos.

E o turismo? O projeto prevê 
iniciativas de fomento ao turismo 
na região?

O turismo é consequência  e , 
também, grande gerador de receita 
para a Cidade. Mas não estamos olhando 
para o turismo como principal motivo 
da reforma; estamos olhando para 
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o morador e para a Cidade. O Porto 
Maravilha não é projeto turístico, mas 
de importância fundamental para a 
Cidade, pois traz a oportunidade de o 
cidadão carioca morar perto do trabalho 
– que é uma filosofia extremamente 
saudável de planejamento urbano e de 
deslocamento: ganha-se mais tempo 
para a família e o lazer, a poluição diminui 
e há menos gastos em estradas. 

Mas, evidentemente, todos os portos 
do mundo são visitados por turistas. 
É claro que a Cidade também está 
investindo em atrações turísticas, como, 
por exemplo, o Museu do Amanhã, 
que apresenta tema inédito e plástica 
belíssima: a sustentabilidade. Vale 
mencionar a proximidade com o Museu 
de Arte do Rio, com a arte da cidade, e o 
aproveitamento de prédios abandonados, 
além dos próprios armazéns, que vão 
virar centro gastronômico. A população 
terá novo espaço de lazer, novo calendário 
de peças culturais e eventos, que serão 
também opção inesquecível para os 
turistas. Além dessas intervenções, 
novos pieres estão sendo planejados, 
no intuito de prover mais segurança, 

conforto e facilidade para os navios. E 
há planejamento para a construção de 
hotéis, na região do Porto do Rio, que 
é fabuloso.

Enfim, o Projeto Porto Maravilha 
contempla a revitalização de 5 milhões 
de metros quadrados, área maior do que 
o bairro de Copacabana – requalificação 
não somente de uso, mas também de 
estrutura urbana e viária. O Centro do 
Rio é o nosso “novo coração” que recebeu 

Sergio explica que a obrigação de recuperar e salvaguardar o patrimônio histórico e cultural do Rio prevê um vultoso investimento

vitaminas, passou a fazer exercícios para 
diminuir a gordura e o colesterol, e hoje 
está “bombando”. Nós imaginávamos 
que o Porto ganharia outra expressão 
somente daqui a 15 anos; mas, com 
certeza, nos próximos anos já vamos 
vê-lo totalmente diferenciado: Museu de 
Arte do Rio, Museu do Amanhã, diversas 
vendas de terrenos para particulares, e 
as Cepacs – num lance só, vendemos todo 
o potencial construtivo da região e, hoje, 
temos dinheiro em caixa, garantia da 
nova cidade, através do Porto Maravilha. 
Nova paisagem sem elevados, sem 
sombreamento, sem sujeira, sem lixo, 
sem o aspecto desagradável; com novas 
avenidas arborizadas, ciclovias, pessoas 
andando, a indução do pedestre de 
ocupar novamente o espaço público, a 
convivência com os armazéns tombados, 
restaurados – alguns serão retirados 
para permitir a nova perspectiva de 
janela para o mar – o skyline da cidade, 
que é fantástico: se vê o Dedo de Deus, 
a Serra do Mar inteira, Niterói, a Baía 
de Guanabara, os barcos, os aviões 
chegando... uma paisagem em eterno 
movimento.

       O Projeto 
Porto Maravilha 
contempla a 
revitalização 
de 5 milhões de 
metros quadrados, 
área maior do 
que o bairro de 
Copacabana.

“

”
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O Brasil vem apresentando 
crescimento consistente 
n o s  ú l t i m o s  a n o s . 
O Rio  de Janeiro dá 
claros sinais de nova 

dinâmica econômica, impulsionada 
pelos grandes eventos na cidade nos 
próximos anos. A Operação Urbana 
Porto Maravilha prepara a região 
portuária, há muitos anos relegada 
a segundo plano, para integrar esse 
processo de desenvolvimento.

A Lei Municipal n.˚ 101/2009 criou 
a Operação Urbana Consorciada da 
Área de Especial Interesse Urbanístico 
da Região Portuária do Rio de Janeiro 
(AEIU), com a finalidade de promover 
essa reestruturação local, por meio da 

ampliação, articulação e requalificação 
dos espaços públicos da região, com foco 
na qualidade de vida de seus atuais e 
futuros moradores e na sustentabilidade 
ambiental e socioeconômica da área. O 
projeto abrange área de 5 milhões de 
metros quadrados (m²), que tem como 
limites as avenidas Presidente Vargas, 
Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco 
Bicalho. 

A operação urbana é uma ação 
estratégica e inovadora da Prefeitura do 
Rio com apoio dos governos estadual e 
federal. Além de criar novas condições 
de trabalho, moradia, transporte, 
cultura e lazer para a população que 
ali vive, fomenta expressivamente 
o desenvolvimento econômico da 

região. Já estão adiantadas as obras da 
primeira fase, que incluem a construção 
de novas redes de água, esgoto e 
drenagem, nas avenidas Barão de Tefé 
e Venezuela, e a urbanização do Morro 
da Conceição, além da restauração 
dos Jardins Suspensos do Valongo. 
A conclusão desta fase, ainda sob a 
coordenação da prefeitura, que investiu 
R$ 350 milhões nas obras iniciais, será 
em dezembro de 2012. A segunda 
fase, com a atuação plena da parceria 
público-privada, começou em junho. A 
concessionária Porto Novo, que venceu a 
licitação da operação, assumiu serviços 
públicos e as obras de infraestrutura. Os 
investimentos começam com previsão 
de R$ 8 bilhões.

Demolição do Elevado da 
Perimetral, reurbanização de 70 km 
de vias públicas e reconstrução de 
700 km de redes de infraestrutura 
urbana. Presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro 
(Cdurp), Jorge Luiz de Souza Arraes 
aponta os principais desafios do 
projeto Porto Maravilha, obra 
inovadora de revitalização da 
região portuária do município. 
“A grande reurbanização planejada 
até 2015 representa a introdução 
de novo padrão de qualidade dos 
serviços urbanos”.

Porto Maravilha: 
a operação

Jorge Luiz de Souza Arraes
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de Janeiro
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P
ara coordenar o processo de 
implantação do Porto Mara-
vilha, foi criada a Companhia 
de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de 

Janeiro (Cdurp), empresa de economia 
mista controlada pela prefeitura. A Cdurp 
tem como função implementar e gerir a 
concessão de obras e serviços públicos na 
região, além da administrar os recursos 
patrimoniais e financeiros referentes ao 
projeto.

Com a f inalidade de atrair  o 
interesse de investidores e conseguir 
f inanciamento para as obras de 
renovação urbana do Porto Maravilha, 
a Lei Municipal Complementar n.˚ 
101/2009 autorizou o aumento do 
potencial construtivo na região, ou 
seja, permitiu a construção além dos 
limites atuais, com exceção das áreas de 
preservação, de patrimônio cultural e 

Fundo de Investimento Imobiliário Porto 
Maravilha (FIIPM) com recursos do 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS). Os R$ 3,5 bilhões iniciais deram 
o sinal verde para a concessionária Porto 
Novo assumir serviços de conservação 
e manutenção urbana, como limpeza 
pública, coleta de lixo e sinalização de 
trânsito.

A grande reurbanização planejada 
até 2015 representa a introdução 
de novo padrão de qualidade dos 
serviços urbanos: coleta seletiva de 
lixo e iluminação pública eficiente e 
econômica. Como complemento às 
intervenções, importantes mudanças 
viárias: a demolição do Elevado da 
Perimetral, a transformação da Avenida 
Rodrigues Alves em via expressa, a 
criação de uma nova rota, chamada 
provisoriamente de Binário do Porto, e 
a reurbanização de 70 km de vias.

UM nOvO PADRãO inSTAlADO ATé 2015

REgiãO QUE SEMPRE fEz hiSTóRiA

Dia da HarmonizAção: Prefeito participa do plantio de árvore
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N
ossos estudos preveem 
que o crescimento da 
população dê um salto 
dos atuais 28 mil para 100 
mil pessoas nos próximos 

construídos. Entretanto, uma cidade 
não é somente sua infraestrutura. Os 
edifícios têm sua importância na medida 
em que representam a memória de um 
lugar. A cidade é, sobretudo, o espaço 

10 anos. Isso tem de ser planejado. 
E será. Toda a infraestrutura urbana 
será reconstruída e modernizada e, 
parale lamente ,  novos  edi f íc ios , 
ambientalmente adequados, serão 

        Toda a 

infraestrutura 

urbana será 

reconstruída e 

modernizada 

e, paralelamente, 

novos edifícios, 

ambientalmente 

adequados, serão 

construídos.

arquitetônico e dos prédios destinados 
ao serviço público. Para explorar este 
novo potencial construtivo, interessados 
deverão comprar os Certificados de 
Potencial Adicional Construtivo (Cepacs) 
diretamente do Fundo de Investimento 
Imobiliário Porto Maravilha. Todo o 
valor arrecadado com a venda dos 
Cepacs será obrigatoriamente investido 
na infraestrutura urbana e em serviços 
na região.

Em junho, após a operação de vendas 
dos Certificados de Potencial Adicional 
de Construção (Cepacs) da região 
do porto do Rio de Janeiro, quando 
foram arrecadados R$ 3,5 bilhões (R$ 
3.508.013.490,00), em lote único, a 
revitalização foi garantida. Saímos da 
primeira fase e chegamos à segunda, 
quando as grandes obras entram em 
cena. A compra foi feita pela Caixa 
Econômica Federal, que administra o 

“

”
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acontece; onde as pessoas fazem a sua 
história. A região portuária é um lugar 
particular pela diversidade que abriga. 
Seus bairros, ao mesmo tempo, têm vida 
própria e são marcados pela dinâmica 
social, econômica e política do Rio e do 
Brasil. Lugares que marcam a história do 
nosso povo desde o início da colonização, 
até os dias de hoje. Ela guarda exemplos 
marcantes da evolução econômica do Rio 
e do País, berço de elementos símbolos 
de nossa cultura e palco de importantes 
lutas por direitos sociais e liberdade. 

Ao transformar a região portuária, 
o Porto Maravilha traz os desafios de 
modernizar e preservar a identidade 

da área; de construir edifícios novos 
que se integrem ao seu rico patrimônio 
arquitetônico; de promover mudanças 
que beneficiem moradores e usuários da 
região. Para dar conta destes desafios, a 
Lei Complementar n.º 101/2009 definiu 
que o poder público deve desenvolver 
ações que integrem e promovam o 
desenvolvimento social e econômico 
da população que hoje vive na região. A 
mesma lei estabelece que o patrimônio 
- histórico, artístico e cultural, material e 
imaterial da região - deve ser recuperado 
e valorizado. 

Ações para a  valorização do 
patrimônio histórico, por meio do 
Programa Porto Maravilha Cultural, 

O P r o g r a m a  P o r t o 
M a r a v i l h a  C i d a d ã o , 
criado para promover o 
desenvolvimento social e 
econômico da população, 

apoiará ações sociais para alterar 
significativamente, para melhor, a 
vida dos moradores dessa área hoje 
degradada, mas que passará por um 
processo de crescimento extraordinário. 
Cursos de qualificação profissional, 
ações de saúde e integração com o 
poder público e a iniciativa privada 
fazem parte do escopo desse trabalho. 
Sua primeira programação foi o dia 
de “HarmonizAção”, em 27 de agosto, 
na Praça da Harmonia. Mais de 40 
instituições ofereceram serviços e 
diversão para os moradores, desde a 
retirada de documentos à inscrição em 
programas sociais, como Bolsa Família, 
Cartão da Família Carioca e Minha Casa, 
Minha Vida. 

Neste evento, no fim de agosto, a 
Prefeitura do Rio lançou um programa 
especial para estimular a participação 
dos moradores na requalificação 
urbana e garantir a atração de novos 
negócios e residentes para a região. 
A Cartilha “Contribuinte Cidadão”, 
lançada no dia do evento, mostra como 
obter isenção de IPTU e ITBI, além 
de como obter o perdão de dívidas 
passadas, em caso de comprovação 
de reforma e manutenção dos imóveis 

receberão 3% da venda dos Cepacs, 
destinados a projetos de preservação. Já 
temos dois grandes exemplos: a reforma 
dos galpões ferroviários da Gamboa, que 
altera o perfil de atividades culturais 
locais; e o restauro do Centro Cultural 
José Bonifácio, também na Gamboa. São 
R$ 105 milhões, pelo menos, destinados a 
esse tipo de recuperação do patrimônio. 
Projetos de grande impacto cultural, 
como o Museu de Arte do Rio de Janeiro 
(MAR), na Praça Mauá, e o Museu do 
Amanhã, no Píer Mauá, ambos em 
parceria com a Fundação Roberto 
Marinho (FRM), darão nova cara à 
entrada do porto.

de interesse histórico, cultural ou 
ambiental. O programa permite o 
parcelamento de dívidas em até 84 
vezes. 

 
Porto Digital
O projeto é desafiante e inovador 

em todos os sentidos. Nós estamos 
colocando na praça uma nova forma de 
tornar real o projeto de requalificação 
urbana esperado há tantos anos pelo 
Rio de Janeiro. Exemplo disso é o 
chamamento público para interessados 
na instalação de uma nova rede de 
telecomunicações na região portuária, 
que colocará o Rio na vanguarda do 
setor. Em outubro, já teremos estudo que 
traçará diagnóstico, projeto funcional e 
modelagem econômica de gestão desse 
serviço de telecomunicações. O nosso 
modelo exige a instalação de uma rede 
física de fibra ótica que extingue as redes 
aéreas, reorganizando o subterrâneo da 
cidade – tornando-se referência. Essa 
estrutura vai tornar a área bastante 
atraente, especialmente para empresas, 
por conta da qualidade do transporte 
de dados e voz em um distrito de alta 
conectividade. Hoje, a capacidade média 
de transmissão é de 100 MB. Para se ter 
ideia, ela chegará a 1 GB.

O investimento na rede física será 
obrigação da concessionária escolhida 
para assumir o serviço. A conversão da 
rede em subterrânea tem de dar acesso 

a todas as operadoras e prestadores 
de serviços já licenciados pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
para atuar na telefonia fixa e móvel, 
internet  banda larga e conteúdo 
multimídia. Para as operadoras que 
hoje estão na região, a vantagem é que 
poderão prestar serviço de qualidade 
muito acima do atual sem investir em 
infraestrutura, arcando apenas com 
as despesas operacionais da atividade 
a partir do ano que vem, quando 
o novo modelo já deverá estar em 
funcionamento. 

Os custos para todos os operadores 
e prestadores nesse novo modelo de 
gestão e uso serão iguais e transparentes. 
Isso significa mais concorrência. 
Usuários terão um serviço conhecido 
como G-Pon (Gigabit Passive Optical 
Network) por meio de fibra na casa 
ou no escritório. O modelo já existe na 
Inglaterra, Dinamarca, Coreia do Sul e 
Alemanha. No País, o Rio de Janeiro será 
o primeiro a adotá-lo.

Parcerias
A Cdurp entrou na Adit Brasil, 

associação para o desenvolvimento 
imobiliário e turístico do país. As 
instituições vão trabalhar em parceria 
para atrair investidores do Brasil e do 
exterior para a região portuária do Rio. 
A empresa responsável pela implantação 
do Porto Maravilha foi convidada a 

BRAçO CUlTURAl E SOCiAl
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apresentar e debater a operação urbana 
em diversos eventos, entre eles, o 
Encontro Nacional da Adit (Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e 
Turístico do Brasil), em Fortaleza (CE), 
e a Reunião do Conselho Empresarial de 
Turismo Pró-Rio. Outra participação de 
peso foi no evento Portos e Navios, sobre 
o mercado de cruzeiros marítimos. 

O processo de aquisição de terrenos, 
que representa elo fundamental da 
modelagem da operação urbana, tem 
demandado grandes esforços em termos 
de negociação e coordenação com a 
Secretaria de Patrimônio da União, 
da Secretaria Municipal de Fazenda e 
da Procuradoria-Geral do Município. 
O grande avanço foi a aquisição do 
primeiro imóvel, conhecido como Pátio 
da Marítima, com 23.809 m², pelo 
valor de R$ 23.350.000.00, que está em 
processo de registro para ser transferido 

ao Fundo de Investimento Imobiliário da 
Região Portuária.

Fomentar a  ref lexão sobre a 
construção do futuro da região é também 
tarefa fundamental. O ponto de partida é 
a identificação das iniciativas existentes 
na região. Estamos também iniciando 
contatos com instituições e empresas 
que atuam ou têm interesse na área, 
por intermédio de seus programas 
de responsabilidade social. O Porto 
Maravilha Cidadão e o Porto Maravilha 
Cultural são os elos que complementam 
a Operação Urbana Porto Maravilha, 
mostrando que é possível recuperar 
espaços urbanos degradados. E é possível 
integrar o poder público, o setor privado 
e as organizações sociais para construir 
uma cidade que respeita a sua história 
e o meio ambiente, cada vez mais justa 
para todos os seus cidadãos.

Obras do Porto Maravilha e maquete da Nova Praça Mauá (detalhe)

        É possível 

integrar o poder 

público, o setor 

privado e as 

organizações sociais 

para construir uma 

cidade que respeita a 

sua história e o meio 

ambiente, cada vez 

mais justa para todos 

os seus cidadãos. 

“

”
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Principais obras:
Construção de 4 km de túneis;•	
Reurbanização de 70 km de vias e 650.000 m² de •	
calçadas;
Reconstrução de 700 km de redes de infraestrutura urbana •	
(água, esgoto, drenagem);
Implantação de 17 km de ciclovias;•	
Plantio de 15.000 árvores;•	
Demolição do Elevado da Perimetral (4 km);•	
Construção de três novas estações de tratamento de •	
esgoto.

Principais serviços:
Conservação e manutenção do sistema viário;•	
Conservação e manutenção de áreas verdes e praças;•	
Manutenção e reparo de iluminação pública e calçadas;•	
Execução de serviços de limpeza urbana;•	
Implantação de coleta seletiva de lixo; •	
Manutenção da rede de drenagem e de galerias •	
universais;
Manutenção da sinalização de trânsito;•	
Instalação e conservação de bicicletários;•	
Manutenção e conservação de pontos e monumentos •	
turísticos,	históricos	e	geográficos;	
Atendimento ao cidadão.•	

Regras Urbanísticas e Ambientais:
Para promover um ambiente urbano saudável e sustentável, •	
as	novas	 edificações	da	 região	deverão	obedecer	a	
parâmetros	urbanísticos	e	ambientais	específicos:
Afastamento e recuo adequados entre as novas •	
construções;
Economia de consumo de água e reaproveitamento de •	
águas pluviais e servidas;
Economia e/ou geração local de energias limpas;•	
Uso de aquecimento solar;•	
Uso	de	telhados	verdes	e/ou	reflexivos	do	aquecimento	•	
solar;
Maximização da ventilação e iluminação natural;•	
Uso	de	materiais	com	certificação	ambiental;•	
Facilitação de acesso e uso de bicicletas.•	

Compromissos Sociais:
A Operação Urbana Porto Maravilha parte do pressuposto 
de que os atuais moradores devem permanecer na região 
portuária. Pelo menos 3% dos recursos da venda dos 
Cepacs serão obrigatoriamente investidos na valorização do 
patrimônio material e imaterial da área e em programas de 
desenvolvimento social para moradores e trabalhadores.

Para isso, são oferecidos vários estímulos, tais como:
Criação de habitações de interesse social;•	
Instalação de creches, UPAs e escolas que atendam a •	
densidade populacional prevista;
Integração entre os diversos modais de transporte •	
público, facilitando a acessibilidade e a comunicação 
com outras áreas;
Recuperação da qualidade ambiental da área;•	
Geração de empregos diretos e permanentes na •	
região;
Regularização e formalização das atividades •	
econômicas;
Formação	profissional;•	
Criação dos Programas Porto Cultural e Porto •	
Cidadão;
Apoio a iniciativas de desenvolvimento comunitário.•	

Principais impactos:
Aumento da população de 30 mil para 100 mil •	
habitantes em 10 anos;
Aumento da área verde de 2,46 % para 10,96%, cerca •	
de 15 mil árvores;
Aumento	de	50%	na	capacidade	de	fluxo	de	tráfego	•	
na região;
Redução da poluição do ar e sonora, com a retirada •	
da Perimetral e a redução do transporte pesado na 
região;
Aumento da permeabilidade do solo;•	
Aumento e melhoria da qualidade da oferta de serviços •	
públicos;
Transformação da região em referência para a •	
cidade.

Panorama geral da Operação Urbana Porto Maravilha

Nova Av. Rodrigues Alves
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Para reduzir os intervalos entre trens e garantir conforto e 
segurança aos passageiros, o presidente da SuperVia, Carlos 
José Cunha, afirma que serão investidos, até 2016, R$ 2,4 
bilhões em projetos de modernização do sistema ferroviário 
do Rio de Janeiro. Fruto de parceria do Governo do Estado 
com a SuperVia, os investimentos preveem a aquisição 
de novos trens climatizados e a reforma de composições 
seminovas, em que serão instalados aparelhos de ar-
condicionado. “Com isso, também estamos preparando 
o sistema para os eventos esportivos que acontecerão na 
cidade nos próximos anos”, apontou Carlos José Cunha.

SuperVia investe bilhões no 
sistema ferroviário do Rio

Carlos José Cunha
Presidente da SuperVia

de Janeiro, que deve receber uma série 
de investimentos privados e públicos 
para mudar a logística da cidade nos 
próximos anos.

O transporte ferroviário, que liga a 
baixada fluminense, zonas norte e oeste, 
ao centro carioca, receberá um aporte 
de R$ 2,4 bilhões, para a melhoria do 
sistema. O investimento permitirá que, 
até 2014, a idade média da frota passe 
de 35 para 16 anos. A iniciativa é uma 
parceria do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro com a SuperVia e marca o 
começo da nova formação societária 

da concessionária: 60% sob controle da 
Odebrecht TransPort e 40%, de fundos de 
investimentos estrangeiros. O contrato de 
concessão da SuperVia foi prorrogado por 
mais 25 anos, sendo válido até 2048.

A Odebrecht TransPort assumiu o 
controle da SuperVia em novembro de 
2010 e a sua chegada acontece em um 
momento de grande importância para a 
cidade do Rio de Janeiro. Nossa missão 
é ampliar o conforto, a segurança e a 
pontualidade na condução de milhares 
de pessoas que usam os trens da SuperVia 
diariamente, permitindo deslocamentos 
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A
s metrópoles brasileiras 
cresceram muito rápido 
nas últimas décadas, reflexo 
da intensa mudança pela 
qual passou a economia 

do Brasil. A adaptação dos transportes 
públ icos  não acompanhou esse 
crescimento e, hoje, o que vemos é uma 
demanda muito grande e um histórico 
de pouco investimento no segmento 
para atender as necessidades da 
população. No entanto, já podemos 
perceber uma mudança deste 
cenário, principalmente no Rio 
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isso, também estamos preparando o 
sistema para os eventos esportivos que 
acontecerão na cidade nos próximos 
anos – Copa do Mundo (2014) e Jogos 
Olímpicos (2016). A SuperVia já estará 
com sua frota ampliada, respectivamente, 
para 191 e 211 trens nestes períodos. 

De acordo com o novo contrato 
estabelecido, o governo deverá fazer 

Em maio de 2011, assinamos 
um acordo com a Bombardier para 
o fornecimento de um sistema que 
reduzirá para a metade o intervalo de 
circulação entre trens, garantindo total 
segurança nos cinco ramais. Com o 
novo sistema, será possível oferecer aos 
passageiros trens a cada três minutos 
no trecho entre as estações Central do 
Brasil e Deodoro. A previsão é de que 
o sistema entre em funcionamento em 
novembro de 2012, no ramal Deodoro. 
Até julho de 2013, todos os ramais 
estarão operando com o equipamento: 
ramal Japeri (janeiro/2013), ramal Santa 
Cruz (março/2013), ramal Saracuruna 
(maio/2013) e ramal Belford Roxo 
(julho/2013). 

Como a reformulação desse sistema 
demanda algum tempo, iniciamos 
um projeto de melhorias de curto 
prazo, no valor de R$ 50 milhões. 
Estão sendo realizadas obras para 
ampliação da acessibilidade, instalação 
de banheiros gratuitos, adequação e 
revitalização das plataformas, novos 
padrões de bilheteria, equipamento 
urbano, comunicação visual e piso tátil. 

Ainda estão previstas coberturas para 
as plataformas, mobiliário de eco wood 
(madeira plástica originada de objetos 
100% reciclados), lixeiras de coleta 
seletiva e posicionamento de placas e 
totens com informações que facilitem 
o embarque e o desembarque dos 
passageiros.

As seguintes estações já sofrerão 
intervenções em 2011: Oswaldo Cruz 
(conclusão em novembro), Méier, 
Madureira, Cascadura, Praça da Bandeira 
e São Francisco Xavier (todas com 
previsão de conclusão em dezembro). 
Para as Olimpíadas 2016, dez estações 
atenderão ao evento e seguirão os 
padrões internacionais de excelência do 
setor. São elas: Deodoro, São Cristóvão, 
Maracanã, Engenho de Dentro, Madureira, 
Vila Militar, Magalhães Bastos, Mercadão 
de Madureira, Penha e Olaria.

Nossa expectativa é garantir a 
melhoria contínua de nossos serviços, 
sempre focando no bem-estar, conforto 
e segurança de nossos passageiros. 
Desta forma, estaremos garantindo a 
excelência de nossa gestão e satisfação 
de nossos clientes diários. 

aporte de R$ 1,2 bilhão na aquisição 
de 90 novos trens, todos com ar-
condicionado. Destes, 34 já foram 
adquiridos – o primeiro começa a 
operar até o fim do ano. O investimento 
da SuperVia, também de R$ 1,2 bilhão, 
inclui a aquisição de outros 30 novos 
trens climatizados, modernização e 
instalação de refrigeração em 73 trens 
de aço inox, novo sistema de sinalização, 

intervenções nas 94 estações e outras 
ações de infraestrutura. Sendo assim, 
a renovação da frota inclui 120 novas 
composições com ar-condicionado e 
compartimento para guardar volumes, 
reforma de outros 73 trens, que receberão 
ar-condicionado, e retirada de operação 
de 49 composições de aço-carbono, a 
fim de minimizar ainda mais o indíce de 
problemas operacionais. 
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Em entrevista à Revista 
TCMRJ, o engenheiro 
Ícaro Moreno Junior, 
presidente da EMOP, 
conta detalhes da 
reforma que pretende 
tornar o Maracanã o 
estádio mais seguro, 
confortável e moderno 
do Brasil.

Maracanã se enfeita 
para a Copa

E N T R E V I S T A

Ícaro Moreno Junior
Presidente da Empresa de Obras 
Públicas - EMOP

 Qual a responsabilidade 
da Empresa de Obras Públicas em 
relação às obras do Maracanã?

A Emop é a empresa que fiscaliza 
e gerencia as obras de reforma do 
Maracanã. Estamos com um desafio e 
tanto pela frente, pois somos responsáveis 
pela reforma de um bem público que é 
o templo do futebol mundial. Vamos 
reformar este palco de paixão para que 
ele fique pronto para receber eventos 
relativos à Copa do Mundo.

Quanto deve custar a reforma? O 
Maracanã será, como dizem, a mais 
cara das obras dos 12 estádios que 
servirão de palco para os jogos da 
Copa?

O custo total da reforma será de  
R$ 859.946.874,32.

Essa obra garantirá segurança, 
alta tecnologia, sustentabilidade e 
modernidade ao estádio. Hoje, as pessoas 
querem assistir à partida de futebol em 
uma cadeira confortável, com segurança 
para entrar e sair do estádio, com boa 
infraestrutura.

A nova arquibancada garantirá 
maior visibilidade para todos os 78 
mil assentos que, além de mais bem 
posicionados, serão retráteis e ganharão 
maior espaço entre as cadeiras.  

As obras também vão permitir ao 
torcedor assistir aos jogos em uma 
posição privilegiada e, como nos estádios 
americanos e europeus, ficar mais perto 
do campo. A parte inferior, onde ficavam 
as cadeiras azuis, será elevada em cerca de 
cinco metros. A parte superior vai avançar 
12 metros em direção ao campo. 
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determina que todos os espectadores 
possam enxergar sobre a cabeça 
do torcedor sentado duas fileiras 
à  f r e n t e ,  e m  u m a  l i n h a  r e t a . 
O torcedor que chegar ao Maracanã, após 
a reforma, se deparará com algumas 
mudanças, como:

Bares: de 24, o número de bares •	
saltará para 60.
Banheiros: de 228, haverá 231.•	
Vaso sanitário: de 761, para 927.•	
Mictórios: de 542, para 747.•	

 O cronograma da obra está sendo 
cumprido? Quais serão as próximas 
etapas? A preocupação de alguns de 
que o estádio do Maracanã não estará 
totalmente pronto até a Copa das 
Confederações, em 2013, procede?

A reforma do Estádio Jornalista 
Mário Filho está dentro do cronograma 
e ele estará totalmente pronto para 
receber a Copa das Confederações.

Em dezembro deste ano, as novas 
arquibancadas começarão a  ser 
construídas e as quatro novas rampas de 
acesso, que terão o intuito de diminuir o 
tempo de evacuação do estádio, para no 
máximo oito minutos, estarão prontas.

No momento, estamos no meio da 
parte de demolição da marquise, pois 
ela estava comprometida. 

 Por que a antiga cobertura do 

estádio foi demolida? 
Foi constatado, através de estudos 

técnicos, que a estrutura da atual 
cobertura estava comprometida e 
apresentava risco para os torcedores 
que se colocassem abaixo dela. Optou-
se, então, pela substituição desta 
cobertura atual por outra de membrana 
tensionada de fibra de vidro e teflon de 
alta tecnologia, que terá durabilidade de 
mais de 50 anos.

 E o gramado do Maracanã, que 
foi palco de grandes momentos do 
futebol brasileiro e mundial, como 
será preparado para a Copa das 
Confederações em 2013 e Copa de 
2014?

O gramado do Maracanã será 
preparado atendendo todas as exigências 
da FIFA, como os demais 11 gramados 
das cidades-sede da Copa do Mundo de 
2014. Serão contempladas as seguintes 
etapas:

Preparo da base.1. 
Sistema	 de	 drenagem	 superficial	 e	2. 
subterrânea, esta possivelmente com 
sistema de drenagem a vácuo, para 
maior velocidade de escoamento da 
água de chuva a ser drenada.
Sistema de irrigação escamoteável 3. 
e computadorizado, com reaprovei-
tamento da água de chuva.
Camada de “Topsoil”, com 30 cm de 4. 

altura,	e	reforço	com	fibras	sintéticas	
(polietileno), para estruturação e 
nivelamento da área de plantio de 
grama.
Plantio de grama do tipo “Bermuda” 5. 
em sementes ou mudas
Tratos culturais pós-plantio.6. 

 Após as obras, que recursos 
tecnológicos serão instalados no 
Maracanã visando à durabilidade e 
segurança do estádio e, sobretudo, ao 
conforto dos torcedores?

O estádio contará com 3.860 alto-
falantes, 314 câmeras de segurança, 
360 monitores de TV, quatro telões 
e 36 mil metros quadrados de área 
refrigerada.

Transformar  o  Maracanã em 
um estádio ecologicamente correto 
também está entre as prioridades do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. O 
projeto, preparado segundo o sistema 
Leardership In Energy and Environmental 
Design (LEED), prevê a utilização de 
dispositivos economizadores de água 
e a implantação de um sistema de 
captação de água de chuva, resultando 
em economia de 50%, no que se refere 
à irrigação do gramado. Além disso, 
um moderno sistema de iluminação 
ajudará a reduzir o consumo de energia 
em 6%. Serão 23.500 luminárias 
econômicas de LED.
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O Rio tem uma cara nova. Hoje, a 
Cidade Maravilhosa se ama e se 
cuida mais. E eu me orgulho de 
fazer parte dessa nova fase do 
Município. Do Centro de Operações 

Rio, prova de que o Rio de Janeiro está mais 
cuidado, posso ver que realmente os cariocas 
estão sendo mais bem observados, protegidos 
e alertados. 

Em abril de 2010, uma forte chuva caiu sobre 
todo o estado e causou muitos estragos. Vidas 
foram perdidas. Todos ficamos sensibilizados. 
Para evitar que uma tragédia daquele tamanho 
se repetisse na cidade do Rio, o prefeito Eduardo 
Paes idealizou o Centro de Operações. Um quartel-
general da chuva, a postos 24 horas por dia, sete 
dias por semana, pronto para prever um temporal, 
agir preventivamente, avisar a população e, o mais 
importante, salvar vidas. 

Hoje, o Rio é a única cidade da América Latina 
a ter um Centro de Operações, que é considerado 
o mais moderno do mundo. Construído em tempo 
recorde, quatro meses, o órgão reúne cerca de 
30 instituições, entre secretarias municipais, 
concessionárias e corporações estaduais. 

Para evitar nova catástrofe, a prefeitura adquiriu 
também um radar meteorológico, com raio de 
alcance de 250 quilômetros, maior do que o 
município. E, mais uma vez, foi pioneira, pois o Rio 

Vigiar e prevenir. Para evitar catástrofes e 
auxiliar no controle do tráfego e organização 
da cidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro 
construiu o mais moderno Centro de Operações 
do mundo, capaz de realizar monitoramento 
ininterrupto e acompanhar a aproximação de 
tempestades. Chefe executivo do Centro de 
Operações Rio, Savio Franco comemora os 
resultados da atuação do órgão: “A cada dia, 
vamos nos preparando para receber os maiores 
eventos esportivos do planeta: a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016”.

Prédio do Centro de Operações, na Cidade Nova

Savio Franco
Chefe executivo do Centro de Operações Rio

O mais moderno centro 
de operações do mundo
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é a única cidade do Brasil a ter um radar 
meteorológico próprio. Com o aparelho, 
os meteorologistas podem acompanhar 
a movimentação da chuva e alertar os 
cariocas sobre quaisquer riscos.

O PMAR, Programa de Previsão 
Meteorológica de Alta Resolução que 
está sendo desenvolvido especialmente 
para a cidade do Rio, vai usar dados do 
radar, além de informações topográficas 
e dos níveis dos rios e lagos, e promete 
fazer previsões com até 48 horas de 
antecedência. Moradores poderão 
ser avisados a tempo sobre riscos de 
deslizamentos e enchentes.

 Nas comunidades onde há maior 
risco de desabamento, sirenes de alerta 

já foram instaladas pela Defesa Civil 
municipal. Quando a chuva é forte o 
suficiente para pôr os moradores de 
regiões críticas em perigo, o aviso sonoro 
é acionado do Centro de Operações. 
Assim, as pessoas sabem que precisam 
deixar suas casas e procurar um ponto 
de apoio, em segurança. Exercícios 
simulados de desocupação já têm 
sido realizados e a população está 
colaborando, em especial as crianças. 
Por isso, as escolas também já estão 
participando das simulações. Até o final 
de 2012, o sistema de sirenes estará em 
60 comunidades.

 Durante os dias de sol, no dia a 
dia da cidade, o Centro de Operações 

também está  presente ,  atuando 
no tráfego, organizando eventos e 
trabalhando para que a cidade funcione 
bem e durma tranquila. Se uma árvore 
cai, um acidente derruba um poste ou 
se um grande show vai agitar o Rio, o 
Centro de Operações atua, com a ajuda 
de 400 funcionários e 450 câmeras, 
para que as vias estejam prontamente 
liberadas, o deslocamento das pessoas 
seja eficiente e que não haja impacto 
para os demais cariocas. A cada dia, 
vamos nos preparando para receber os 
maiores eventos esportivos do planeta: 
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016.

            O Rio é a única cidade do Brasil a ter um radar meteorológico 

próprio. Com o aparelho, os meteorologistas podem acompanhar a 

movimentação da chuva e alertar os cariocas sobre quaisquer riscos.

Interior do Centro de Operações

“
”
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 Em recente entrevista, o 
Prefeito Eduardo Paes declarou sua 
preocupação em deixar um legado 
positivo para a Cidade do Rio de 
Janeiro. Que projetos e intervenções 
vêm sendo realizados para garantir 
esse legado? Qual o orçamento 
previsto e de onde vêm os recursos?

Encontramos a Prefeitura a ponto de 
quebrar. Existiam gastos inadequados 
e tínhamos o desafio de colocar a casa 
em ordem. O primeiro passo foi uma 
revisão total da administração pública. 
Conseguimos, em 2009, reduzir os gastos 
em R$ 400 milhões, quando comparados 
a 2008. A arrecadação cresceu e, logo no 
primeiro ano de governo, a Prefeitura do 
Rio teve o maior superávit em termos 
reais desde 1999: R$ 1,6 bilhão. Assim, 
conseguimos iniciar a série de melhorias 
que esperávamos para a cidade. Em 
saúde, praticamente dobramos os 
investimentos visando tanto às unidades 
já existentes como a criação de novas 
unidades, como as UPAs e as Clínicas da 
Família. Em atenção básica, saltamos de 
um orçamento de R$ 1,9 bilhão, em 2008, 
para R$ 4 bilhões, em 2012. Também 
de olho no futuro, estamos investindo 
em educação de qualidade. Foram 

O Secretário Municipal 
da Casa Civil, Pedro Paulo 
Carvalho Teixeira, em 
entrevista à Revista TCMRJ, 
demonstra confiança e 
entusiasmo nas intervenções 
que estão sendo realizadas 
na cidade, e afirma que 
os investimentos feitos 
pela Prefeitura certamente 
tornarão o Rio “a melhor 
cidade do hemisfério sul 
para se viver.”

De olho no futuro

Pedro Paulo Carvalho Teixeira
Secretário Municipal da Casa Civil

criados projetos inovadores, como o 
‘Escolas do Amanhã’, em comunidades 
carentes, e o ‘Ginásio Carioca’, reforçando 
o ensino do 6º ao 9º ano. E um dos 
legados mais significativos é o grande 
investimento em obras. Hoje, temos 
R$ 5,5 bilhões em obras contratadas, 
formando mais de 1.500 pontos de obras 
espalhadas por todas as regiões do Rio. 
São investimentos fundamentais, como 
a instalação dos BRTs e as novas vias 
Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. 
Apenas 12% da população utilizam os 
transportes de alta capacidade. Com os 
BRTs, estimamos que mais da metade 
dos cariocas utilizará os transportes de 
massa, em 2016, melhorando o tráfego e 
diminuindo o impacto ambiental. 

 
 Qual a previsão do impacto dessas 

obras na economia da cidade?
A cidade vive, nesses próximos cinco 

anos. um volume de investimentos que 
poucas vezes se viu na sua história. Por 
vários motivos: pelo entendimento entre 
os governos e pelos eventos que estão 
programados na cidade, como Copa 
do Mundo e Olimpíadas. Estimamos 
que nesses cinco anos a cidade viva o 
equivalente a 30 anos de investimentos 

públicos. Esse investimento estatal 
puxará o crescimento da cidade e já dá 
a ela uma nova dinâmica e a chance de 
outras oportunidades econômicas. Esse 
é um dos principais legados: fortalecer 
nossas vocações atuais, como turismo, 
esporte, energia, economia criativa... E 
descobrir outras. E que todas elas se 
mantenham fortes após 2016. 

 Em que consiste o Projeto Porto 
Maravilha, apontado como um dos 
investimentos mais representativos 
para a Cidade do Rio de Janeiro 
(objetivo, custo, previsão de conclusão, 
benefícios etc)? Qual a importância 
estratégica para o futuro da cidade?

Este será o maior projeto de 
revitalização portuária do mundo. Algo 
jamais visto desde Pereira Passos, no 
início do século XX. Essa região do porto 
estava completamente abandonada, 
apartada do resto da cidade. Hoje, 
temos um projeto em ritmo acelerado 
para a revitalização dessa área, com 
um investimento inicial de cerca de 
R$ 350 milhões da Prefeitura. Vias 
públicas serão recuperadas, túneis serão 
construídos, árvores serão plantadas. 
Vamos criar novas condições de trabalho, 
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moradia, transporte, cultura e lazer 
para a população que vive ali. Já estão 
adiantadas as obras da primeira fase, 
que incluem a construção de novas 
redes de água, esgoto e drenagem nas 
avenidas Barão de Tefé e Venezuela e a 
urbanização do Morro da Conceição, além 
da restauração dos Jardins Suspensos do 
Valongo. Toda a região será reurbanizada 
até 2015 e um novo padrão de qualidade 
dos serviços urbanos será introduzido, 
como, por exemplo, como, por exemplo, 
com a implementação da coleta seletiva 
de lixo e iluminação pública eficiente e 
econômica. Esperamos que a população 
da região, que hoje é de 22 mil pessoas, 
chegue a 100 mil habitantes em 10 
anos.

 
 Quais os incentivos fiscais propostos 

pelo governo para acelerar a ocupação 
da área portuária?

Começamos,  em setembro,  a 
distribuir a cartilha “Contribuinte 
Cidadão” para divulgar os programas 
de isenção de IPTU, por até 10 anos, para 
novas construções na área. Essa isenção 
é válida para construções com “Habite-
se” concedido até dezembro de 2012. 
Além disso, imóveis com importância 
histórica, cultural, ecológica ou de 
preservação paisagística e ambiental 
terão o perdão de todas as dívidas de 
IPTU caso os proprietários façam obras 
de restauração. Mas, além das novas 
construções, também queremos que a 
população da região permaneça nesses 
bairros. Por isso, nossa preocupação em 
que eles estejam bem informados sobre 
as oportunidades. Nessa cartilha, por 

exemplo, também explicamos sobre o 
parcelamento social para quem quiser 
acertar dívidas de IPTU com a Prefeitura 
do Rio. Esse programa permite a quitação 
da dívida em até 84 prestações, com 
parcelas mínimas de R$ 10. Todas as 
dúvidas podem ser tiradas através do 
1746.

  Quantos imóveis estão previstos 
para desapropriação na área? Para 
onde esses moradores e comerciantes 
serão encaminhados? Qual a verba 
prevista para essas indenizações?

São cinco imóveis. Ainda estamos 
estudando o valor das indenizações. 
Mas será um preço justo.  Nossa 
prioridade é reassentar essas famílias 
na mesma região. Tudo acompanhado 
de perto pelas secretarias municipais 

Central do Brasil e arredores
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de Assistência Social e Habitação, que 
deve produzir novas moradias através 
do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Durante o período entre a saída do 
imóvel até a entrega da nova casa, as 
famílias terão direito ao Aluguel Social. 
Algumas já estão recebendo o benefício 
e foram inscritas no empreendimento 
Bairro Carioca. Todos os moradores 
reassentados também serão incluídos 
nos programas sociais do governo, 
caso ainda não estejam, e nas ações do 
Programa Porto Maravilha Cidadão. 

 
 A reurbanização e valorização 

das áreas do Porto não acabarão 
por afastar as classes sociais menos 
favorecidas?

De maneira nenhuma. A Operação 
Urbana Porto Maravilha já parte do 
pressuposto de que os atuais moradores 
devem permanecer na região portuária. 
Pelo menos 3% dos recursos da 
venda dos CEPACs (Certificados de 
Potencial Adicional Construtivo) estão 
sendo investidos em programas de 
desenvolvimento social para moradores 
e trabalhadores, como está previsto no 
contrato. Isso inclui formação profissional 
principalmente para a população jovem, 
ações de requalificação profissional para 
moradores e integração da população ao 
mercado de trabalho que vai surgir ali. 
Vamos manter essas pessoas no lugar 
onde moram e melhorar a qualidade de 
vida delas. 

 Como será feita a revitalização do 
Morro da Conceição? E do Morro da 
Providência?

O Morro da Conceição, na entrada 
da cidade, presenciou os 445 anos 
de histórias do Rio. É uma região de 
valor cultural e histórico de extrema 
importância para a cidade e que 
estava esquecida. Nos inspiramos no 
modelo de Paraty, que recuperou seu 
centro histórico, e vamos melhorar 
o calçamento, a iluminação pública 
e a pavimentação, dando ainda mais 
qualidade de vida para os quatro 
mil habitantes da região. Também 
queremos movimentar a economia 
local, transformando o morro em um 
novo polo turístico. Para isso, estamos 
recuperando o Jardim do Valongo, a 
Casa da Guarda, o sanitário público, a 

Pedra do Sal e a Igreja de São Francisco 
da Prainha. Já no Morro da Providência, 
estamos investindo R$ 131 milhões pelo 
programa Morar Carioca. E não estamos 
falando só de obras. Esse investimento 
também inclui conservação, manutenção 
de equipamentos e atenção do poder 
público. Talvez, essa seja a intervenção 
mais simbólica do Morar Carioca, porque 
a Providência foi a primeira favela do 
Rio. Por isso, além da implantação de 
redes de água, esgoto e drenagem, da 
construção de um teleférico e de um 
plano inclinado para melhorar o acesso 
dos moradores às suas casas, também 
está prevista a criação de um museu 
que traduza a história do Morro da 
Providência. 

 
 Que importantes relíquias do 

Rio Antigo estão sendo descobertas 
durante as escavações nas áreas?

E n c o n t r a m o s  u m  t e s o u r o 
arqueológico durante as escavações 
na Avenida Barão de Tefé: o Cais da 
Imperatriz e o Cais do Valongo, ambos 

do século XIX. O Cais da Imperatriz foi 
construído sobre o Cais do Valongo para 
receber a imperatriz Teresa Cristina, que 
se casaria com Dom Pedro II. O projeto 
foi realizado, à época, pelo paisagista 
Grandjean de Montigny. É uma relíquia 
histórica e queremos restaurá-la. Vamos 
fazer uma praça entre o Hotel Barão 
de Tefé e o Hospital dos Servidores do 
Estado, valorizando essa descoberta.

 Quais são as instalações olímpicas 
na área do Porto e quando as obras 
serão iniciadas? Quais os planos 
da Prefeitura para obter recursos 
necessários à realização dessas 
instalações?

Será um complexo de 850 mil metros 
quadrados, onde ficarão as vilas de Mídia 
e Árbitros, um centro de convenções, 
além de um hotel e áreas comerciais. As 
obras começam ainda esse ano e ficam 
prontas em 2015. O investimento será 
100% privado. Aquela área é central e 
passará por uma grande revitalização. 
Queremos agregar valor à área e atrair 
uma população que deve trabalhar na 
região. O mercado imobiliário vê isso com 
bons olhos. Por isso, já existe um enorme 
interesse de grandes incorporadoras do 
país e é possível que administradoras de 
shoppings e cadeias hoteleiras entrem na 
formação de um pool de investidores. A 
obrigação deles é aproveitar pelo menos 
40% do projeto vencedor, do arquiteto 
João Pedro Backheuser. Depois das 
Olimpíadas, esses incorporadores vão 
converter os apartamentos em unidades 
residenciais ou comerciais. 

 
 há quanto tempo o Rio não 

passava por tantas e tão significativas 
intervenções como essas que estão 
sendo realizadas?

Como disse antes, a cidade do Rio 
de Janeiro não vê tantas mudanças 
positivas desde o início do século XX, 
com as grandes intervenções de Pereira 
Passos. Nosso objetivo é revitalizar 
áreas importantes da cidade, como as 
zonas Norte, Oeste e Portuária, que 
foram esvaziadas e degradadas nas 
gestões anteriores e são regiões vitais 
para o crescimento econômico do Rio. 
Queremos uma cidade integrada. Nossa 
meta é fazer do Rio a melhor cidade do 
hemisfério sul para se viver. 

Queremos uma 
cidade integrada. 
Nossa meta é 
fazer do Rio a 
melhor cidade 
do hemisfério sul 
para se viver. 

“

”
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Quem, no Rio, não 
foi surpreendido 

por uma mudança no 
trânsito, um tapume no 

caminho, uma obra iniciando? 
Ou não se entusiasmou com o 

Teleférico do Alemão, o início da 
Transoeste ou do Porto Maravilha? 

A cada dia, intervenções prometem 
repaginar a cidade, oferecendo novos  

e melhores serviços.

Que a cidade está mudando, todos percebem. 
Mas, o que o carioca acha disso?

A Revista TCMRJ registra a opinião de algumas 
pessoas que moram ou trabalham no Rio. 

Quais são suas expectativas em relação às 

intervenções que prometem transformar o Rio na 

melhor cidade para se viver nos próximos anos?

E N Q U E T E

Uma nova cidade
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Minhas expectativas são 
as mais positivas! Sem 
clichês, sem exageros, já 
moramos na cidade mais 

linda do mundo! Diversidade na veia. 
Musical, geográfica, antropológica. Um 
povo feliz que faz festa por tudo e ainda 
tem a caridade no coração. Confiança 
no sistema e na mudança deste povo. 
Povo que lota uma Bienal, que passou 
a frequentar teatros, que faz o melhor 
carnaval do mundo e ainda tem bom 
humor pra rir de si mesmo e ajudar o 
próximo. Resta evidente que faz parte 
do passado aquela história de povo sem 
cultura.

Para os pessimistas? Respondo.

Transtorno? Toda mudança, até na 
vida particular, exige algum transtorno. 
Moradora de Madureira e vivendo a 
construção da Transcarioca de perto. 
Como boa carioca, reclamo, saio atrasada 
e coloco a culpa no trânsito proveniente 
das obras. Mas é necessário. Imóveis 
valorizando. Rio de Janeiro crescendo, 
investindo. A Terra do Samba está 
caminhando junto.

Gestão? Confio plenamente na 
gestão atual. Começando pelo governo 
federal. Nosso modelo de democracia, 
tão ovacionado no exterior, colocou um 
operário; depois, uma mulher no poder. 
Criticar é fácil. Difícil é dar a cara à tapa. 
Fazer e alcançar os níveis de aprovação 

atingidos. 
Violência? Precisa ter uma completa 

deficiência de percepção para não 
constatar, no dia a dia, que, de fato, está 
melhorando. Andamos mais calmos. 
Atentos, cautelosos, entretanto, mais 
calmos. Eventos de grande público 
cada vez mais tranquilos. Já não são 
tantos assaltos, tantas mortes. Existem? 
Claro! Infelizmente é da essência do 
ser humano errar, responder com atos 
insanos àquilo que não agrada, não 
satisfaz sua torpe vontade. Mas é tempo 
de Paz! De UPP´s, de manifestos pela 
coação à violência!

Acreditar é preciso! Com todo o 
coração, com a mesma boa vontade que 

Como cidadão nascido e criado 
na cidade do Rio de Janeiro, 
aos 46 anos de vida, estou 
tendo a oportunidade de ver 

obras de projetos que há muito tempo 
esperavam sair do papel. 

O Rio de Janeiro, cidade que a cada 
dia mais cresce, de forma desordenada, 
e recebe imigrantes de outros estados 
e de outros países, tem provado o 
dissabor do caos urbano. São muitos 
os desafios a vencer e um deles é, 
exatamente, o de criar e/ou expandir 
o sistema de transporte e as vias de 
acesso, sejam elas da malha rodoviária, 
metroviária ou ferroviária, sem falar 
da modernização de aeroportos e do 
serviço de embarcação. 

O prefeito de nossa cidade, Eduardo 
Paes, está marcando forte presença com 
a Operação “Asfalto Liso”, na medida em 

que, concluída, dará um aspecto novo 
por onde passa, reorganizando meio-fio 
e calçadas, coisa que muitos prefeitos 
não fizeram e que dava a impressão 
de que a zona Norte só merecia as 
famigeradas operações “Tapa Buraco”. 
A pintura e recuperação de fachadas dos 
condomínios residenciais de domínio da 
prefeitura é outra ação muito bem-vinda 
para os moradores de nossa cidade.       

Em parceria com o governo federal, 
o município do Rio de Janeiro deu início 
à construção da via Transoeste que, com 
sua primeira parte pronta desde abril, 
já é realidade; da Transcarioca, que será 
para muitos a porta de entrada no Brasil; 
da Transolímpica, que traz em si o nome 
do desejo de transformação do Rio 
em Cidade Olímpica; e da Transbrasil, 
engenharia organizadora de estações 
ao longo da avenida Brasil, super 

importante com a aproximação dos 
eventos do Rock in Rio, Copa do Mundo 
e Olimpíadas. No mesmo sentido, 
a implantação dos BRS (Bus Rapid 
Service) tem melhorado de fato a fluidez 
do transporte em pontos críticos da 
cidade. Outra excelente criação foi a do 
Bilhete Único Carioca, com integração 
intermodal, que agiliza, facilita e é 
economicamente mais atraente aos 
usuários. Agora estou aguardando 
a expansão da linha do metrô no 
sentido Barra, com vagões mais leves, 
e as novidades em transporte BRT, VLT, 
MAGLEV, Monotrilhos, Aeromóveis e 
novas composições da SuperVia.

Realmente, este é um momento 
ímpar para o governo em nossa cidade e, 
como cidadão carioca e morador, quero 
ainda poder cantar o inesquecível refrão: 
“O Rio de Janeiro continua lindo...”  

Marcos Barbosa de Abreu 
46 anos – Educador Cristão e Acadêmico em Fisioterapia – Morador de Inhaúma

Momento ímpar para a cidade

Entusiasmo e confiança na gestão atual
Marissol Pinheiro
27 anos – Advogada – Moradora de Madureira
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cho que ainda falta muito para 
o Rio de Janeiro se tornar “a 
melhor cidade para se viver”. 
A cidade, sem dúvida, é linda, 
principalmente por sua 

natureza, por sua localização geográfica 
e a alegria de quem mora aqui. Mas isso 
não basta quando se fala em qualidade de 
vida. É preciso muito mais. 

Espera-se que os megaeventos 
programados para os próximos anos 
na cidade tragam obras grandiosas e 
de infraestrutura. Nessas intervenções, 
estão previstas melhorias substanciais 
nos transportes e nas instalações 
esportivas e turísticas. Nesses quesitos, 
minha maior expectativa é em relação 
ao Metrô: já passou da hora de termos 
um sistema de transporte metroviário 
eficiente como, por exemplo, o da nossa 
vizinha Santiago do Chile. Eficiente e 

integrado aos trens do subúrbio. Além 
disso, uma cidade edificada em torno 
de uma baía, como a Baía de Guanabara, 
não pode deixar de explorar, de forma 
inteligente e sustentável, o transporte 
aquaviário. Um sistema de transportes 
de massa que funcione de maneira 
racional certamente irá aliviar o trânsito 
dos engarrafamentos e diminuir o 
tempo de locomoção e o estresse geral 
na cidade.

Minha expectativa direciona-se 
também para pequenos detalhes, que 
fazem toda a diferença, quando se pensa na 
melhor cidade para se viver. A melhor cidade 
do mundo será aquela em que o espaço 
público não seja loteado por flanelinhas; 
as calçadas não sejam irregulares e 
tenham rampas para carrinhos de bebê e 
cadeiras de rodas; as ruas sejam limpas e 
sem buracos; a população, bem-educada, 

Mais do que expectativas, 
eu acredito que os 
principais responsáveis 
pela transformação 

da cidade seremos nós mesmos, 
moradores do Rio de Janeiro. 

A grande revolução deve começar 
agora, no exato momento em que a 
cidade vivencia as dúvidas de se terá 
ou não condições de receber grandes 
eventos, como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas. São inúmeros cidadãos 
que estão nas comunidades menos 

favorecidas, nas escolas esquecidas 
e nas esquinas abandonadas, 
realizando trabalho voluntário. 
Estes cidadãos não esperam nada, 
eles realizam e produzem um bairro 
melhor, uma vizinhança melhor 
e, é claro, uma cidade melhor. As 
intervenções que vierem a ocorrer 
por parte dos legisladores e políticos 
terão que acontecer para somar, 
de forma positiva, a este esforço 
individual. Toda vez que o apoio 
formal de legisladores e políticos 

não urine nem jogue lixo nas ruas; as 
crianças, em vez de estarem pedindo 
nos sinais ou cheirando cola nas praças, 
estejam na escola em horário integral; 
os hospitais públicos tenham vagas, 
médicos, equipamentos e remédios; os 
carros parem quando o pedestre colocar 
o pé na faixa; e, principalmente, onde 
se tenha uma sensação de segurança e 
relaxamento, mesmo ao caminhar pela 
rua de madrugada.

É claro que isso tudo não será 
construído nos próximos três ou 
quatro anos, nem haverá essa enorme 
transformação apenas em virtude dos 
eventos que estão por vir. Mas, se houver 
pelo menos a conscientização de todos 
para essas prioridades, é possível que 
o Rio comece a construir seu caminho 
para se tornar a melhor cidade do mundo 
para se viver.

Fernanda Predrosa
Jornalista – Moradora de Niterói – Trabalha no Rio

É preciso muito mais

não corresponder a esta energia 
sincera, originária da alma e do suor 
de cidadãos conscientes, haverá 
uma expulsão natural. A cidade tem 
sede de bondade, honestidade e 
progresso e, como todo órgão vivo 
e pulsante, ela está na direção desta 
evolução. Não há mais espaço para 
esforços vãos e simplórios. É a vez 
daqueles que habitam na cidade 
do Rio de Janeiro assumirem, para 
si, a criação e realização, da um dia 
prometida Cidade Maravilhosa.

Início de uma grande revolução
Suely Guimarães
41 anos – Empresária – Moradora da Tijuca

brincamos o carnaval e participamos 
de eventos beneficentes. Se já temos 
as belezas naturais e essa população 
magnífica, só posso dizer que o céu é 

o limite. Teremos os maiores eventos 
do mundo acontecendo aqui, no nosso 
quintal. Demos provas no Pan-americano 
da capacidade de recepcionar um evento 

esportivo de grande porte. Vamos confiar 
no sucesso do planejamento e do Estado 
Democrático de Direito! Ter a mesma fé 
de sempre e fazer nossa parte!
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 Onde a senhora nasceu? 
Como foi sua infância?

Nasci em Sepetiba, Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. Fui criada em Santa 
Cruz, onde resido até hoje. Minha 
infância foi maravilhosa, embora tenha 
tido que ajudar na busca e entrega de 
roupas que minha mãe lavava, o que em 
nada atrapalhou minha criatividade, 
curiosidades e peraltices. Fui uma 
criança muito levada, brincalhona e 
cheia de amizades.

 Como a senhora começou a 
trabalhar na área da educação?

Meu contato com a educação é 
antigo. Desde menina, gostava de ajudar 
os filhos das vizinhas nas tarefas de casa. 
Não recebia nada, mas gostava de ajudar. 
Depois, foi no concurso de merendeira, 
em 1985, o meu primeiro cargo na 
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro; 
mais tarde, fui porteira, inspetora de 
alunos, agente de administração, agente 

de pessoal e, em todas estas funções, 
sempre me interessei pela vida dos 
alunos, tinha um envolvimento simples 
com eles e os aconselhava a estudar 
sempre e a criar uma perspectiva de um 
futuro melhor. 

 E como professora?
Fui aprovada em mais um concurso 

na Secretaria de Educação e tomei 
posse com lotação na E. M. 10.19.012 
E, Tenente Renato César, em 1999. E, 
como professora, parece que recebi uma 
licença para me envolver de vez na vida 
dos alunos. Acreditei muito em cada 
criança que passou por minhas mãos, 
atuando de forma positiva em suas 
vidas. Meu trabalho sempre foi substituir 
atitudes negativas por positivas; mostrei 
a cada criança o poder da transformação, 
alegando que não se pode apenas viver 
a vida como ela é, mas que podemos ter 
a vida que construirmos para cada um 
de nós. Minhas palavras sempre foram 

“Quando sonhamos 
juntos, tudo se 
torna realidade”

Sueli Pontes Gaspar

Sueli Pontes Gaspar, diretora do Ciep 1º de 
Maio, localizado entre as favelas do Rola e 
Antares, em Santa Cruz, que ficou em primeiro 
lugar na Provinha Brasil – exame do MEC que 
avalia o nível de alfabetização dos alunos –, é 
um exemplo de superação. Filha de lavadeira 
e guarda noturno, Sueli começou a carreira 
como merendeira, foi porteira, inspetora de 
alunos, agente de administração, agente de 
pessoal e coordenadora pedagógica, e hoje 
ensina: “vale a pena acreditar no ser humano”. 

recheadas de exemplos de superação; 
na verdade, eu era a própria superação 
em pessoa. 

O trabalho nessa época era muito 
difícil? Como a senhora enfrentou 
todos os problemas?

Para mim nunca foi difícil gerenciar 
ensinamentos e semear mudanças. 
Sempre tive o objetivo claro de 
transformar tudo e todos por onde 
passei. As marcas de mudanças foram 
claras, o meu interpessoal é fácil, sou 
alegre, brincalhona e adoro gente.

Quantos alunos o CiEP 1º de Maio 
tem hoje? 

Seiscentos e vinte e três alunos, 
do maternal II ao 5º ano, distribuídos 
em 22 turmas de horário integral, com 
permanência das 7h30 às 16h30.

Qual foi a sua maior vitória à frente 
do colégio?
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da presidenta e o carinho do prefeito, do 
governador e o 14º salário e meio, isso é 
demais! Sem falar na querida Secretária 
de Educação, Claudia Costin. 

Quais comunidades são atendidas 
pelo CiEP 1º de Maio? 

Rollas I E II, Antares e Pedrinhas.

De que maneira o trabalho na 
educação influiu na sua vida?

De todas as maneiras, a educação 
mudou minha vida por inteiro; e agradeço 
todos os dias pela oportunidade de 
poder ter realizado este trabalho. É claro 
que fiz o que tinha que fazer, porém 
com prazer, dedicação, compromisso e 
muita generosidade. Criei oportunidades 
para que todos mostrassem suas 
capacidades.

Que mensagem a senhora pode 
deixar com base na sua experiência?

Que vale a pena acreditar no ser 
humano. Eliminar barreiras, ultrapassar 
limites, sem ferir, sem exigir, e levar todos 
a sonharem juntos. E, quando sonhamos 
juntos, tudo se torna realidade.

A minha melhor vitória foi a mudança 
da comunidade. Conseguimos mudar 
três comunidades sem UPP, da aparência 
cuidadosa ao comportamento cheio de 
charme e gentileza.  É visível também 
o cuidado que prestam ao ambiente 
escolar, que era de muitas pichações a 
papel no chão. O cuidado é dez. Os furtos, 
antes da nossa gestão, chegavam a 23 ao 
ano; hoje é zero. A violência entre alunos 
na escola e na comunidade também 
é zero. Então, tudo isso nos dá muito 
prazer e alegria, pois não precisamos 
lembrar em todos os momentos as 
normas da u.e.; todos já conhecem e 
estão prontos a segui-las.

De que modo a senhora imagina o 
futuro do CiEP 1º de Maio e do seu 
trabalho?

Como instituição de educação, o Ciep 
realmente oferece uma educação de 
qualidade, isto é fato, e, como os seres 
humanos tendem a progredir, acredito 
que todos darão prosseguimento, até 
porquê as estruturas básicas foram 
plantadas em solo seguro, isto é, nas 
almas humanas e nos corações de cada 
um.   

Quanto ao meu trabalho, gosto de 
desafios. E, quando a coisa fica mais ou 
menos pronta, é hora de seguir para 
desafios maiores.

O que representa, atualmente, 
em termos de responsabilidade o 
reconhecimento público do trabalho 
desenvolvido pela senhora?

Gratificante. É muito bom ter o 
reconhecimento do que fazemos com 
amor. Foram muitos anos de dedicação, 
perseverança, lágrimas, noites não 
dormidas e, hoje, todos reconhecem que 
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Retrato 

dos 

Bairros 

B
airro de classe média e média 
baixa da Zona Norte do Rio 
de Janeiro, a Penha abriga 
cerca de 80 mil habitantes 
que, há até pouco tempo, 

sofriam com confrontos entre policiais e 
traficantes radicados nas diversas favelas 
circunvizinhas, em especial o Complexo 
do Alemão. Graças ao recente Programa 
de Pacificação dos Morros – parceria 
entre os governos federal e estadual e 
a Prefeitura do Rio –, os moradores da 
Penha desfrutam, hoje, de ambiente mais 
tranquilo e seguro. E pensar que este 
bairro, rodeado de tanta violência, teve 
origem em uma igreja!

Grande Pedra
Origem da palavra Penha

O Santuário

Proprietário de grande quinta que 
abrangia desde o Outeiro de Pedra até 
a Freguesia de Irajá, o capitão Baltazar 
de Abreu Cardoso mandou construir, em 
1635, uma capela, no mais alto morro 
de suas terras, em agradecimento a 
Nossa Senhora, por ter sobrevivido 
ao ataque de uma cobra. A igrejinha 
chamou a atenção de inúmeros fiéis, que 
passaram a subir a “Grande Pedra” para 
pedir e agradecer as graças concedidas. 
A devoção a Nossa Senhora da Penha 
se espalhou, e cada vez mais pessoas 
passaram a visitar o lugar, dando início, 
então, à ocupação do bairro. 

Igreja da Penha

R
IO

         Os 
moradores 
da Penha 
desfrutam, hoje, 
de ambiente 
mais tranquilo
e seguro.

“

”
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na capela, foram construídas duas 
novas torres que receberam, em 
1925, um carrilhão com 25 sinos de 
origem portuguesa, adquiridos na 
Exposição Nacional do 1º Centenário 
da Independência do Brasil. Assim, o 
pequeno santuário se transformou, 
dando origem à Igreja da Penha, que, 
posteriormente, veio a dar nome ao 
bairro. O acesso ao templo é feito por 
uma escadaria, talhada na pedra, com 
382 degraus, que correspondem a 111 
metros de altura. Em junho de 1990, 
a Igreja da Penha foi tombada, em 
reconhecimento a seu valor histórico e 
cultural para a cidade.

A urbanização do bairro

Muito em função dos romeiros que 
buscavam benção e acalanto de Nossa 

primeiro samba gravado de Donga. 
Outros expoentes da música popular 
brasileira, também sempre presentes, 
prestigiavam a festa com obras inéditas, 
que, por diversas vezes, se transformaram 
em sucessos nacionais.

Praia da Penha

Onde hoje estão as pistas da Avenida 
Brasil e o Complexo da Marinha, no 
início do século XX era a região praiana 
da Penha. O prefeito Pereira Passos, 
à época, instalou o Porto Maria Angu 
(“MARIANGU” – nome indígena de uma 
ave abundante no litoral da Baía de 
Guanabara), de onde partiam barcas da 
Cantareira, ligando a Penha à Praça XV, 
com conexão para a Ilha do Governador. 
Os grandes aterros realizados na área 
fizeram desaparecer toda esta orla 
marítima.

Mirante da Penha

Senhora, foi criada, em 1886, a Estação 
da Penha, ligada à Estrada de Ferro 
do Norte, mais tarde Estrada de Ferro 
Leopoldina, implantando o trem na 
região. No início do século XX, foi a vez 
de o bonde elétrico chegar ao bairro. A 
oferta de transporte facilitou o acesso e 
o crescimento da região.

A Festa de Nossa Senhora da Penha, 
celebrada desde 1713 no mês de outubro, 
continua sendo uma solenidade religiosa 
tradicional e popular da Cidade do Rio 
de Janeiro. Inúmeros devotos, vindos de 
várias partes do Brasil, sobem em romaria 
os degraus da Igreja em homenagem à 
Santa Padroeira. Folguedos populares, 
músicas e barracas com comidas típicas 
animam a festa.

Numa época em que o rádio ainda 
não existia, a Festa da Penha servia de 
palco para lançamento de composições, 
como foi o caso de “Pelo Telefone”, 
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Localizado na zona portuária 
da Cidade do Rio de Janeiro, 
o bairro da Gamboa somente 
foi reconhecido oficialmente 

em 1981,  quando desmembrado 
do bairro da Saúde por decreto 
do então prefeito Marcos Tamoyo. 
Sobre pitoresca colina e próximo ao 
mar, a Gamboa era o local escolhido 
p a ra  c o n s t r u ç ã o  d e  c h á c a ra s  e 
palacetes da aristocracia carioca 
e,  também, a região favorita dos 
grandes negociantes ingleses que se 
estabeleceram na capital do Império 
do Brasil.

No final do século XIX, o crescimento 

 “Centro Velho” do Rio, abrigo 
da Cidade do Samba

desordenado da  área  afastou a 
aristocracia, que passou a ocupar os 
bairros do Catete, Glória, Flamengo, 
Botafogo e Laranjeiras.  A Gamboa 
perdeu, então, status e mergulhou em 
longo processo de decadência, que 
durou até o início do século XXI, quando 
a Prefeitura do Rio de Janeiro construiu 
a Cidade do Samba e a Vila Olímpica; 
começava, assim, o processo de recriação 
da área.

história e origem do nome

Na enseada e Praia da Gamboa, 
em tempos coloniais e do Império, 

p e s c a d o r e s  q u e  m o r a v a m  n a s 
proximidades armavam “gamboas” - 
pequenas represas usadas para capturar 
peixes que ficavam presos quando a 
maré baixava -, daí a origem do nome, 
que se estenderia por todo o local.

M a s ,  a  e x e m p l o  d e  o u t r o s 
bairros cariocas, sucessivas obras de 
aterramento e intervenções afastaram 
a Gamboa do mar. O cenário natural e 
as atividades de pesca desapareceram, 
transformando de vez as características 
socioeconômicas da região. Enormes 
armazéns e depósitos foram construídos 
sobre as praias, como também a ampla 
Avenida Rodrigues Alves.

Gamboa

Cidade do Samba e Vila Olímpica

Retrato 

dos 

Bairros 
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E m  1 8 1 5 ,  p o r  i n i c i a t iva  d o 
embaixador britânico no Brasil, Lorde 
Strangford, foi fundado o Cemitério 
dos Ingleses – o mais antigo do Rio de 
Janeiro – para sepultar protestantes 
que falecessem no Brasil. Já no princípio 
do século XX, foi construído, no bairro 
da Gamboa, o primeiro túnel urbano 
da Cidade – Túnel João Ricardo –, obra 
considerada marco de engenharia e 
arquitetura, à época.

De grande e importante acervo 
artístico, cultural e arquitetônico, a 
Gamboa reúne casarões e sobrados 
históricos, que datam de 250 anos, com 
fachadas construídas em azulejaria 
portuguesa e serralheria francesa. 
O Moinho Fluminense, por exemplo, 
construção em estilo eclético que 
ocupa três quarteirões do bairro, é 
considerado a maior preciosidade 
arquitetônica de caráter industrial 
da cidade. Merecem ainda destaque o 
Cemitério dos Pretos Novos, os Jardins 
Suspensos do Valongo, o Observatório 
Astronômico do Valongo, a Fortaleza 

Militar da Conceição e a Fundação Darcy 
Vargas – Casa do Pequeno Jornaleiro, 
entre outros.

Revitalização

As obras e  investimentos na 
Gamboa têm sido exemplo de projetos 

de revitalização da área portuária do 
Rio de Janeiro. A pacificação do Morro 
da Providência também provocou o 
aumento de interesse de empresários em 
investir e se instalar no bairro.

Misto de parque temático e local 
de produção de fantasias e alegorias 
utilizadas em desfiles de carnaval, 
a Cidade do Samba abriga várias 
edificações destinadas à realização da 
festa popular que mais divulga a cultura 
nacional: o carnaval carioca.

Mais recentemente, em 2004, foi 
construída a Vila Olímpica da Gamboa, 
que oferece infraestrutura para a prática 
de muitas modalidades esportivas, em 
25 mil metros quadrados. Há, ainda, 
o projeto de construção do Aquário 
Municipal, em um dos antigos armazéns 
abandonados.

Tra t a - s e  d e  m e ga p ro j e to  d e 
reordenamento urbanístico e socio-
econômico realizado pela Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro em parceria 
com os governos federal e do estado do 
Rio de Janeiro. 

As obras e 

investimentos 

na Gamboa têm 

sido exemplo 

de projetos de 

revitalização.

Túnel João Ricardo

“

”
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A intenção inicial era trazer-
lhes, neste congresso, algumas 
notas sobre o fenômeno 
emergente dos contrapoderes, 

considerando a sua provocativa interface 
contemporânea com a democracia, 
quando, mais recentemente, por oportuna 
sugestão de Luís Cláudio Rodrigues 
Ferreira - nosso ubíquo empresário da 
cultura, a quem nós, cultores do direito 
público no Brasil, devemos, entre tantos 
empreendimentos, as sete exitosas 
reedições deste Fórum, sobre este tema 
central, que é o controle da administração 
pública –, minha preferência recaiu 
sobre o tema de meu último livro, de 
sua publicação – Poder, Direito e Estado 
– O Direito Administrativo em tempos de 
globalização.

Foi sugestão aceita, não apenas pelo 
conteúdo de atualização que procurei 
divulgar, como pelo fato de os temas 
centrais do livro – poder e globalização 
– estarem entre os últimos interesses 
acadêmicos sobre os quais Marcos 
Juruena Villela Souto, em memória de 
quem veio à luz, e eu havíamos trocado 

muitas ideias e até planejado desenvolver 
alguns desses estudos em conjunto.

O interesse comum acerca do impacto 
da globalização sobre o poder e o Direito, 
enfrentado sob seus três aspectos 
contemporâneos – o internacional, 
o comunitário e o global – nos havia 
fascinado, pois nele vislumbrávamos o 
surgimento de uma nova e promissora 
dimensão ecumênica do direito público, tal 
como se prenuncia nas obras de Sabino 
Cassese (Universidade de Roma), como, 
entre outras, Oltre lo Stato (Roma-Bari: 
Laterza, 2006); de Luís Filipe Colaço 
Antunes (Universidade de Coimbra), O 
Direito Administrativo sem Estado 
– Crise ou fim de um paradigma?  
(Coimbra: Coimbra Editora, 2008) e, 
ainda, mais recentemente, de Vasco 
Pereira da Silva (Universidade de Lisboa) 
e Ingo Wolfgang Sarlet (Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul), O Direito 
Público sem fronteiras (Lisboa: Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas, e-book de 
junho de 2011).

A razão de apressar a publicação dessa 
obra foi prestar homenagem a um dos 

mais promissores juristas de sua geração 
e discípulo brilhante: Marcos Juruena 
Villela Souto. Colhido que fui, como todos 
os administrativistas brasileiros de resto 
o foram, por seu precoce falecimento, 
com apenas 47 anos de fulgurante 
carreira de advogado, procurador do 
Estado, professor e doutrinador, sempre 
com atuação elegante, amável, culta e, 
sobretudo, ética, valorizando o diálogo e 
o exemplo e dando em sua reta conduta 
notável profissão de fé nesses valores, 
tenho sobejas razões para lhe haver 
dedicado esse livro e esta palestra à sua 
memória, que sei indelével no coração 
dos incontáveis discípulos e amigos que 
deixou.

Dada esta indispensável explicação 
que, como podem entender, pedia 
aquela aura de autenticidade que mais 
se coaduna com o emprego da primeira 
pessoa, posso passar ao tema: Poder, 
Direito e Estado – O Direito Administrativo 
em tempos de globalização, sumariando-o 
para caber nos apertados sessenta 
minutos de exposição que me foram 
franqueados.

Poder, Direito e Estado:

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Pós-doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, Portugal 
Professor titular de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes
Professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ

Em homenagem ao jurista Marcos Juruena Villela 
Souto, precocemente falecido, o professor Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto proferiu, no encerramento 
do VII Fórum de Controle da Administração Pública, 
no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 2011, a palestra 
transcrita abaixo, assunto dos últimos interesses 
acadêmicos do homenageado.

Uma introdUção explicativa na primeira pessoa

O direito administrativo 
em tempos de globalização
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O assunto de fundo é o poder, 
cujas múltiplas expressões 
no espaço e  no tempo 
cobrem uma ampla extensão 

histórica, desde as mais primitivas 
formas de sociedades humanas às mais 
elaboradas, hoje existentes. É desses 
sucessivos tempos do poder que trata a 
breve introdução do livro, que preferi 
denominar de Prelúdio, porque, tal 
como na música, seu propósito é apenas 
sugerir, mas sem desenvolver, os temas 
da obra.

Seguem-se,  porque o  l ivro é 
pequeno, quatro capítulos, em que 
o poder e três, dentre suas grandes 
manifestações – o Direito, como a mais 
antiga; o Estado, expressão moderna; 
e o Direito Administrativo, como a 
mais recente – são apreciados sob 
ângulos contemporâneos, referidos, 
sucessivamente, aos fenômenos da 
globalização, do consenso, da democracia 
e do policentrismo. Assim é que o Poder 
é examinado em tempos de globalização; 
o Direito, em tempos de consenso; o 

Estado, em tempos de democracia; e o 
Direito Administrativo, em tempos de 
policentrismo.

Já na introdução se afirma a intenção 
de reposicionar  O Direito Administrativo 
no quadro da pós-modernidade: nascido 
como dádiva da modernidade, como 
um produto do Estado e reverente 
a seu poder absoluto, aos poucos 
perdeu o seu caráter autoritário de 
origem para submeter-se a valores, pre-
eminentemente aos direitos humanos. 
Mas, ao mesmo tempo, no processo, 
perdia o seu exclusivo caráter estatal, de 
seu berço, para ganhar, sucessivamente, 
as dimensões interestatais – como ramo 
do Direito Internacional, multiestatais – 
como um ramo do Direito Comunitário, e 
extraestatais – como um ramo do Direito 
Global.

Este percurso da disciplina vem 
historicamente resumido, na obra 
que foi  acima citada – O Direito 
Público sem fronteiras –, constando 
de terso, mas denso capítulo da lavra 
de Vasco Pereira da Silva, que aponta 

no clássico Otto Mayer uma primeira 
e tímida tentativa de expansão do 
Direito Administrativo francês por via 
comparativista, pois que nele já via “um 
novo direito perfeito, tal como resultou 
da fornalha da Revolução” (apud op. cit., 
p. 212); tema que, para Sabino Cassese, 
já prenunciava sua vocação global (op. 
cit., p. 214).

Ao cabo deste percurso, o Direito 
Administrativo não mais se restrin-
giria às relações estatutariamente 
assimétricas, entre Estado adminis-
trador e cidadão administrado, para 
se tornar um direito expandido a 
quaisquer relações cratologicamente 
assimétricas, entre pessoas e quaisquer 
centros de poder ,  não importando 
quais sejam, desde que administrem 
interesses públicos  em setores da 
vida econômica e social, mas, aí a sua 
marca contemporânea, cada vez mais 
a serviço da pessoa humana e de seus 
valores universais, primando sobre 
qualquer outra instituição que haja 
criado ou se possa vir a criar.

I – DIsposIção Dos temas

II – o poDer em tempos De GlobalIzação

O poder, fenômeno conatural 
e exclusivo do Homem, com 
ele surgiu, desenvolveu-
se e presidiu toda a sua 

trajetória cultural, transformando, à 
sua vontade, o seu ambiente físico e 
o social. É neste sentido que toda a 
História pode ser representada por 
sucessivos tempos do poder, nos quais 
produziu as diversificadas formas de 
organização gregária destinadas à 
satisfação das necessidades grupais – o 
que representaria o interesse público de 
cada cultura e de cada Era – daí a sua 
importância central em todo o processo 
civilizatório.

P a r a  t a n t o ,  o  p o d e r ,  c o m o 
instrumento coletivo, essencialmente 
proteiforme, apresentou-se, de início, 
na imposição exercida sobre os grupos, 
conforme fossem predominando a força 
bruta ou a reverência aos patriarcas, à 
autoridade de sacerdotes, à de chefes 
e, mais recentemente, na medida em 

que se foi tornando uma expressão da 
presumida vontade geral de sociedades 
desenvolvidas, cristalizando-se na lei. 

Assim, ao assumir tão polimórficas 
expressões e sob tão diversificadas 
influências, como instrumento das 
culturas, e, como tal, marcado por sua 
neutralidade ética – o poder se apresentou 
ora construtivo, ora destrutivo, ora 
egoísta, ora altruísta, ora benéfico, ora 
maléfico, de modo que as conquistas 
de seu lento progresso técnico e moral 
só se afirmaram muito recentemente 
nas civilizações que historicamente 
produziu, e na medida em que se deu o 
seu paulatino compartilhamento e a sua 
submissão a controles.

Esse estádio atual, de juridicização 
do poder – democratizado e controlado 
– sempre dependeu da interação 
ativa entre as pessoas, os grupos e 
as organizações sociais e políticas 
de toda natureza, proporcionada por 
uma livre e intensa comunicação entre 

todos esses agentes sociais. Assim é 
que, com o fenômeno da globalização, 
aqui entendido como um resultado 
histórico e recorrente do progresso 
da comunicação – desde a tradicional 
comunicação oral e escrita aos meios 
eletrônicos de hoje – levou ao atual 
estádio de interatividade, que se estende 
a todas as expressões da convivência 
humana – sociais, econômicas, políticas 
e jurídicas – produzindo, como um de 
seus epifenômenos mais recentes, a 
multiplicação e difusão de centros de 
poder.

Com efeito, os centros de poder 
já não mais se encontram limitados 
nem à expansão de grupos, nem por 
fronteiras traçadas entre estados, nem 
pela renitente xenofobia, senão que se 
difundem em razão da necessidade, mais 
e mais sentida, do estabelecimento de 
sempre novos paradigmas ecumênicos de 
ordem, ou seja: para lançar bases de um 
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Direito que não é mais apenas estatal, 
nem tampouco interestatal, nem mesmo 
supraestatal, mas essencialmente 
extraestatal.

Esta nova realidade – uma distinta 
configuração do poder, pois que se apoia 
no alor fertilizador da comunicação – 
requer e estimula a multiplicidade de 
atores, de foros e de soluções, o que 
vale dizer – de sociedades abertas – em 
que o clássico conceito de soberania, daí 
sua denominação, migrou do soberano 
absoluto para o Estado, passou deste 
para a Nação e finalmente para o Povo, 
caracterizando uma Era de Pluralismo.

Como o mais importante para o povo 
- o novo detentor da soberania - não são 
os processos em que esta se expressa, 
mas os resultados que são alcançados 
pelo poder, fácil é entender por que nas 
sociedades contemporâneas, no curso 
da globalização, impôs-se a lógica da 
eficiência em sua atuação.

Institui-se uma cadeia causal, na 
qual as sociedades mais informadas 
tornam-se, por isso, progressivamente 
mais exigentes e demandantes de 
soluções para os seus problemas ante 
seus centros de poder disponíveis, 
sem que lhes importe tanto qual 
seja o centro que as atenderá, mas 
se o faz efetiva e satisfatoriamente, 
instalando-se, assim, um policentrismo 
cratológico, como expressão saudável 
da competição, que se estabelece não 
mais para o exercício do domínio 
sobre as pessoas, mas para o emprego 
construtivo do poder.

Desse modo,  Poder  e  Direito , 
assim pluralizados para atender 
aos interesses públicos a que se 
destinam, necessariamente passam 
a desenvolver novos paradigmas em 
substituição aos que se vão tornando 
ineficientes e, portanto, obsoletos. Este 
pluralismo, com o ingresso de distintos 
paradigmas na política e no direito, 
embora, compreensivelmente, possa 
surpreender e até assustar aqueles mais 
radicalmente conservadores, como 
abundantemente mostra a História, 
é, não obstante, uma conquista sem 
regresso, ainda que considerada na 
cíclica concepção spengleriana.

         O mais importante é escoimar os 
mitos que secularmente se acumularam, de 
modo a resgatar a supremacia da identidade, 
da integridade e da liberdade inatas ao 
homem, hoje sintetizadas na expressão, 
constitucionalizada e universalizada, da 
dignidade da pessoa humana.

“

”
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A compreensão do sentido e 
alcance das mutações do 
Direito contemporâneo exige 
um perpassar multidisciplinar 

de dados contemporâneos, tais como 
oferecidos pela Filosofia, pela História e 
pela Antropologia. O mais importante é, 
com ajuda desses instrumentos, escoimar 
os mitos que secularmente se acumularam, 
de modo a resgatar a supremacia da 
identidade, da integridade e da liberdade 
inatas ao homem, hoje sintetizadas 
na expressão, constitucionalizada e 
universalizada, da dignidade da pessoa 
humana.

E são lições contemporâneas – como 
as proferidas desde 2003, ao início dos 
cursos de Direito da Universidade de 
Florença, por seu ilustre catedrático de 
História do Direito Medieval e Moderno, 
Paolo Grossi - que resgatam o Direito 
da velha subserviência aos detentores 
do poder e manipuladores da política 
para devolvê-lo à sua prístina fonte na 
sociedade, marcando, com isso, aqui dito 
em síntese, a passagem do primado do 
Estado para o primado do cidadão. 

Assim, após a substituição do 
direito romano pretoriano, que era um 
direito de jurisconsultos, por um direito 
romano cesáreo, que passou a ser um 
direito de legisladores, prevaleceu por 
longos séculos, em vez do consenso 
espontâneo, o voluntarismo autocrático 
– sucessivamente, o de imperadores, 
o de reis, o de régulos, o de ditadores 
e até, mais tarde, o de assembleias e 
de parlamentos – que consolidaram o 
conceito de legalidade como se esta fora 
um tosco sinônimo de justiça.

Portanto, após dois milênios e 
meio, veio a Antropologia a demonstrar 
claramente a relevante diferenciação 
disciplinar que apresenta o direito 
quanto à sua gênese: ou se seria, apenas, 
uma ordem imposta, como um produto 
da imposição de uma vontade sobre as 
demais, ou, ao revés e fundamentalmente, 
se seria uma ordem consensual, como um 
produto espontâneo da interação social.

A lição da Antropologia Social, 
recolhida da observação e da interpretação 
do comportamento de diversos grupos 

humanos, hoje aponta a gênese do direito 
não mais na imposição e na coerção, mas na 
sociabilidade, entendida como a instintiva 
inclinação da espécie à ordem, que pode 
ser constatada desde o gregarismo 
familiar elementar, conformado por 
vínculos biológicos ,  passando por 
sucessivas expansões gregárias, de que 
resultaram diversos vínculos sociológicos, 
como os de localização, os de cooperação 
e os de defesa mútua, solidarizados pela 
comunidade de interesses.

A síntese dessa evolução, que nos 
é oferecida por Paolo Grossi, vale por 
sua poética beleza e, por isso, vale 
reproduzi-la:

“Em resumo, o Direito não está inscrito 
numa paisagem física à espera de uma 
ingerência humana: está inscrito na 
História, grande ou pequena, que, desde 
as idades primordiais até hoje, têm tecido 
os homens com sua inteligência e seus 

sentimentos, com sua idealidade e seus 
interesses, com seus amores e seus ódios. 
É no seio desta História construída pelos 
homens, e somente ali, onde se encontra 
o Direito.”

A passagem de um originário 
Direito-ordem  para  um Direito-
mando foi responsável pela produção 
de incontáveis mitos, que se foram 
incorporando às culturas e gerando 
seus próprios paradigmas convivenciais, 
filosóficos e científicos, os quais, na lição 
sempre oportunamente lembrada da 
Thomas Kuhn (A estrutura das revoluções 
científicas), necessitam de revoluções 
transformadoras, para que produzam 
uma periódica substituição histórica dos 
paradigmas que se tornaram obsoletos 
pelos novos, que surgem a cada tempo 
como os mais adequados, não apenas 
para explicar o passado, mas para orientar 
a ação futura.

A sucessão de alguns desses 
paradigmas mostra a difusão, na Idade 
Moderna, dos conceitos construídos sobre 
a premissa da presumida necessidade 
de exaltar, de um lado, a concentração 
de poder, tais como os de soberania, de 
absolutismo, de razões de Estado e tantos 
outros afins, e, de outro lado, a estatização 
do Direito. São fenômenos xifópagos, que 
ditaram quinhentos anos de hegemonia de 
paradigmas que levaram à entronização da 
legalidade e ao abandono da legitimidade, 
conduzindo a conceitos ainda mais 
radicais, como, emblematicamente, o que 
apresentava o Estado como uma figura 
mítica – como sendo a própria nação 
transfigurada... e não como hoje quase sem 
discrepância se reconhece: apenas como 
uma de suas criações.

A revolução em curso, revendo esses 
e outros paradigmas e gerando novos, 
sob influxo de ideias força, como direitos 
humanos e democracia, revaloriza o 
homem como fonte e destinatário do 
poder: individualmente considerado, 
como pessoa, e coletivamente considerado, 
como sociedade. 

Em suma, a revolução pós-moderna, 
reentronizando no direito o papel 
construtivo do consenso, a preponderar 
sobre o da coerção, aponta uma visão 

III – o DIreIto em tempos De Consenso

        Com efeito, 
garantindo-se 
acesso universal 
a uma justiça 
rápida e barata, 
a sociedade verá 
no juiz um de 
seus membros – 
outro cidadão, 
um par – 
comprometido 
com seus 
mesmos valores, 
e não apenas 
um distante e 
álgido agente do 
Estado.

“

”
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A percepção juspolítica da 
transformação do Estado 
Moderno para o Estado Pós-
Moderno ,  abandonando a 

superação dos mitos renascentistas, 
foi examinada com mestria por Jacques 
Chevallier (O Estado Pós-Moderno), com 
três promissoras indicações de rumos. 

A primeira indicação vem a ser 
a afirmação da subsidiariedade do 
Estado em relação à sociedade, com o 
consequente reconhecimento e garantia 
da ampliação de um espaço público não 
estatal, dando-se, em consequência, 
o reconhecimento de uma autonomia 
política da vontade coletiva como a 
autêntica geratriz de legitimidade.

Uma segunda indicação se identifica 
com o paulatino declínio do onímodo e 
generalizado intervencionismo estatal 
praticado na Era dos Mega-Estados, de que 
vem resultando um redimensionamento 
subsidiário da intensidade aplicativa do 
poder político sobre as relações sociais e 
econômicas, dando-se uma consequente 
substituição da antiga intervenção dura 
e imperativa, até então a praticada 
generalizadamente, por novos modos de 
intervenção branda e interativa, como, 
exemplarmente, a que passou a ser 
exercida através da regulação, sob todas 
as suas modalidades: a autorregulação, 
a heterorregulação e a autorregulação 
regulada.

A terceira indicação se constata 
na ascensão da cidadania proativa, 
ampliando o papel das pessoas, que estão 
passando, assim, de súditos de Estados 

distantes e demandantes, quando não 
senhores de suas próprias vidas, para 
cidadãos de Estados instrumentais, 
presentes, prestantes e vocacionados 
à proteção e promoção de seus direitos 
humanos, formalizados como direitos 
fundamentais.

Essas três indicações tudo têm 
para serem consideradas realmente 
promissoras, justamente em razão de seu 
imenso potencial de mudança, o que se 
faz sentir em cada vez mais constantes 
atitudes e ações públicas dotadas de 
elevado conteúdo ético transformador, 
tais como, entre tantas outras: as que 
conduzem ao acesso universal à Justiça, à 
promoção da boa governança e ao efetivo 
controle juspolítico dos processos que 
definem e aplicam as políticas públicas, 
bem como o controle de seus resultados.

Com efeito, garantindo-se acesso 
universal a uma justiça rápida e barata, 
a sociedade verá no juiz um de seus 
membros – outro cidadão, um par - 
comprometido com seus mesmos valores, 
e não apenas um distante e álgido agente 
do Estado e um irresponsável aplicador 
de sua lei.

Pela promoção da boa governança, 
a sociedade poderá exigir dos políticos 
e  dos administradores públicos 
uma atuação eficiente e não apenas 
com referência aos agentes estatais 
isoladamente considerados,  mas 
extensivo a um conceito de governança 
global, que se torna cada vez mais 
necessária, indicando a necessidade de 
explorar as vias participativas próprias 

de uma autorregulação regulada: uma 
solução presente em um cada vez 
maior número de setores críticos das 
atividades econômicas e sociais, até 
mesmo em escala global.

Pelo controle amplo das políticas 
públicas e de seus resultados, sejam 
o difuso, o de promoção, o político, 
o administrativo e o judicial de seus 
resultados; ou, preparatoriamente, pela 
vigilância da sociedade organizada, 
destacando-se o da imprensa, ou 
pela atuação prestante de cada uma 
das funções essenciais à justiça, seja, 
decisoriamente, a praticada pelas 
expressões competentes do poder do 
Estado, o certo é que a sociedade se 
sentirá cada vez mais responsável e 
participante e consciente dos valores 
republicanos.

Enfim, as transformações do Estado, 
inevitáveis como o são, passam a atuar 
circularmente, retroalimentando-se 
reciprocamente, como efeito e como 
causa, em benefício do progresso geral, 
o que recorda Léon Tolstoi, que escreveu, 
certa vez, que “todos pensam em mudar 
o mundo, mas ninguém pensa em mudar 
a si mesmo”. 

O que Tolstoi não poderia ou quiçá 
ousaria em seu tempo prever é que, 
na saga afirmativa do conceito de 
cidadania pós-moderna, que tende a se 
expandir além dos atuais Estados, tal 
como auspiciosamente delineada neste 
século, os cidadãos se transformam para 
se tornarem, simultaneamente, agentes 
e beneficiários das mudanças.

de futuro mais digna para o homem, 
na qual as instituições jurídicas não 
estarão mais exclusivamente atreladas à 
legalidade, mas se abrem à legitimidade e 

V – o DIreIto aDmInIstratIVo em tempos De polICentrIsmo

O 5º e último capítulo aborda 
dois  temas conexos ao 
fenômeno do policentrismo, 
que envolve desde a diáspora 

das fontes do Direito, à multiplicação de 
centros administrativos, à diversificação 

de jurisdições contenciosas e – quiçá 
como a mais importante – a ampliação 
e sofisticação das instituições voltadas 
ao controle das ações dos entes e órgãos 
dotados de poder.

O primeiro tema aborda a abertura 

de um novo horizonte para o Direito 
Administrativo, com sua próxima missão: 
o controle das políticas públicas. O segundo 
tema contém reflexões específicas sobre 
o policentrismo das fontes do Direito 
Administrativo em escala global.

à licitude, e, por outro lado, as instituições 
democráticas não estarão mais limitadas 
ao mero valor adjetivo das eleições 
periódicas de governantes – a decisão de 

quem governará – mas se abrem a valores 
substantivos e à participação cidadã – a 
decisão de como se governará.

IV – o estaDo em tempos De DemoCraCIa
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controle das políticas públicas
Quanto ao primeiro tema, fixou-se 

a premissa central na missão própria 
do Direito Administrativo, que é a de 
avançar na proscrição do arbítrio do 
poder. Este objetivo geral se concretiza 
pelo aperfeiçoamento constante dos 
instrumentos que conduzam à efetiva 
sujeição da administração de interesses 
públicos a parâmetros jurídicos, ou seja, 
em última análise, pelo controle da 
administração pública – que é o tema 
deste exitoso Fórum, já em sua sétima 
edição.

Ora, inclui-se no controle o cuidado 
a ser tomado ante a fácil e irresponsável 
cumplicidade da tolerância: a perigosa 
inércia acomodada diante dessa 
modalidade de arbítrio, que vem a 
ser a ineficiência administrativa, tão 
criminosa e corruptora quanto as 
demais, e agravada pela frustração da 
sociedade ao ver-se enganada pelo mau 
gestor público.

Por isso, atitudes corajosas sempre 
farão falta ao Direito Administrativo, a 
seus cultores e a seus aplicadores, e elas 
sempre os sustentarão, como a todos 
aqueles, das gerações que travaram, 
no século XX, o que García de Enterría 
imortalizou, em momentosa Aula Magna 
e, mais tarde, em um best seller jurídico, 
como a “luta contra as imunidades do 
poder”, uma pugna que assume diferentes 
feições e próprias batalhas.

Esta parte da exposição pretende 
enfocar, portanto, o novo campo de 
enfrentamento da velha guerra, que 
passa a ser – agora parafraseando o 
Mestre de Dois Mundos – uma luta 
contra as ineficiências do poder, uma vez 
que, nas democracias contemporâneas, 
a tolerada ineficiência se dá tanto na 
destinação como no emprego do poder, 
apresentando-se como uma renitente 
reminiscência absolutista, uma incômoda 
e anacrônica forma de arbítrio, que não 
mais pode nem deve ser tolerada nos 
sistemas de administração pública de 
interesses da sociedade, hoje posta sob 
os signos não apenas da responsabilidade 
pela ilegalidade, mas, igualmente, da 
responsividade pela ilegitimidade.

Assim é que se sustenta a necessidade 
de adentrar-se esta zona cinzenta, 

indefinida, volúvel e desafiadora, entre 
política e administração, um espaço 
em que se entrelaçam e se confundem, 
conformando um circuito híbrido das 
duas atividades: um ciclo de políticas 
públicas.

Para tanto, faz-se mister, desde 
logo, reconsiderar a missão do Direito 
Administrativo a partir de suas próprias 
conquistas, para repensar essa sua nova 
extensão, bem como o instrumental 
necessário para, dando mais um salto 
qualitativo, abranger o controle integrado 
deste ciclo de políticas públicas.

Trata-se de um conceito, por certo, 
ainda em formação, mas que oferece um 
aberto desafio ao Direito, já que ostenta 
um histórico núcleo duro de escolhas 
políticas, tidas como impérvias ao judicial 
review, mas que, não obstante, aos 
poucos se vem abrindo à sindicabilidade, 
graças às poderosas contribuições 
valorativas incorporadas no quadro do 
direito pós-moderno.

Esta é, pois, a questão: nada mais se 
pretende que progredir na investigação 
dos limites da discricionariedade do 
poder público no trato das políticas 
públicas, para definir os correspondentes 
limites de sua submissão ao controle 
judicial, a partir do emprego de algumas 
técnicas do chamado harder look control, 
desenvolvidas na vertente jurídica 
anglo-saxônica da assim denominada 
governança pública (EDLEY,  JR. , 
Christopher F. Administrative Law – 
Rethinking Judicial Control of Burocracy, 
New Haven and London, Yale University 
Press, 1990).

Identificam-se, entre outros, três 
vícios neste desafio do combate à 
ineficiência: desperdício, corrupção e 
inépcia, como mazelas para as quais 
os controles políticos tradicionais da 
democracia representativa parlamentar 
se mostram cada vez mais insuficientes, 
representando, desse modo, o grande 
desafio deste início de século ao Direito 
Administrativo: desenvolver novas 
soluções de controle juspolítico, que 
superem esse embaraçoso impasse.

No mesmo diapasão, e não menos 
grave, é, também, a inoperância, ligada aos 
três vícios apontados – o do desperdício, 
da corrupção e da inércia – como tem 

desenvolvido o ilustre jurista gaúcho 
Juarez Freitas em seus estudos sobre o 
dever de proporcionalidade e o controle 
da omissão inconstitucional por parte 
do administrador público, pois desde 
logo se impõem, em seu entendimento, 
de que compartilho, nas atuações 
administrativas constitucionalmente 
mandatórias, para as quais inexiste 
qualquer sorte de discricionariedade, 
quer para o legislador, quer para o 
administrador público, como é o caso 
das políticas públicas nacionais (e 
não apenas, como erroneamente se 
poderia sustentar, das políticas públicas 
governamentais), tais como o são as 
da educação, da saúde e da segurança 
pública.

Dois passos são propostos: uma 
revisão da presunção de legalidade e a 
necessária afirmação de um resultado 
determinante. 

Quanto à presunção de legalidade, 
tida como um suposto e incontestável 
atendimento ao princípio da finalidade,  
e l a  s u b s i s t i u  c o m o  u m  l e g a d o 
absolutista, sustentando a confortável 
desnecessidade de se explicitar nos 
atos administrativos, de modo claro e 
racional, a sua conformidade finalística 
não apenas com comandos legais 
dirigidos à burocracia de Estado, mas 
com todo o Direito.

Como se sabe, um primeiro abalo 
dessa presunção e, como decorrência, 
a primeira afirmação vigorosa da 
necessidade de um controle finalístico do 
agir administrativo, ainda que, a princípio, 
apenas em microescala, ou seja, a partir 
de uma análise de ato por ato, viria a 
resultar da evolução, que se sucederia, 
com a entronização dos princípios da 
motivação e da transparência, uma vez 
que passaram a exigir do administrador 
uma cabal demonstração da vinculação 
do agir da administração ao motivo 
e ao objeto de seus atos, dois de seus 
elementos constitutivos, que conformam 
o seu conteúdo determinante.

Porém, um novo avanço só adviria 
com o ressurgimento contemporâneo 
de mais dois princípios de reforço: o da 
legitimidade e o da eficiência; ambos 
formulados já com vistas ao exercício de 
um controle finalístico em macroescala 
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do agir administrativo, assim superando 
a tradicional microescala, até então 
praticada, da análise de ato por ato. 
Inaugurava-se um procedimento que 
permitia alcançar um novo patamar de 
vinculação jurídica da administração, 
agora, à realização efetiva de um 
resultado determinante.

Porém, mais dois passos adiante 
a inda fa l tariam para  superar  o 
limitado microcontrole analítico, com 
a implantação de um macrocontrole 
integrado da ação administrativa: primo, 
a definição de um conteúdo integrador 
e, secundo, a definição de uma forma 
integrativa.

Começando com a forma integrativa, 
este modelo surgiria com a instituição, 
embora com certo atraso no Brasil, 
do processo administrativo, como o 
necessário condutor sequencial formal 
das tomadas de decisão e, por isso, a 
solução adequada para tornar explícita 
e sindicável a referência da atividade 
administrativa.

Desse modo, possibilitava-se a 
evolução do controle do resultado 
isolado do ato administrativo para o 
controle do resultado integrado do 
processo administrativo, entendido 
plenamente como instrumento de ação, 
e não apenas como instrumento de 
controle, como era antes entendido.

O segundo passo é o que parte 
d a  i n s t i t u i ç ã o  f o r m a l  d e  u m a 
política pública, caracterizada como 
instituição jurídica, e não apenas como 
um fenômeno político, portando o 
necessário conteúdo integrador, que 
é exatamente a substância da decisão 
processualizada, da qual se espera a 
direta satisfação de resultados já que 
vinculantes da ação administrativa.

Avançados esses dois passos, tornou-
se possível formular os dois elementos 
fundamentais para estruturar-se uma 
teoria do controle das políticas públicas, 
quais sejam:
1° - o conceito jurídico de política pública, 

como um complexo de processos 

destinados à formulação e execução de 
ações, que implementem a realização 
efetiva e concreta dos cometimentos 
constitucionalmente atribuídos ao 
Estado, sejam estes tanto os explícita 
e  implic itamente obrigatórios , 
como os apenas dispositivos para o 
sistema decisório juspolítico governo-
administração, e

2° - uma consequente definição do 
que se entende como o conteúdo 
jurídico de uma política pública, ou 
seja, os motivos e os parâmetros de 
ação do poder público, que deverão 
orientar desde a sua formulação à 
sua execução.

E i s  c o m o  e n t e n d e r - s e ,  e m 
dois tempos e assim ampliada, a 
referência do Direito Administrativo, 
do micro ao macro, em termos de 
manifestação de vontade: 1° tempo 
– do ato administrativo ao processo 
administrativo;  e  2°  tempo – do 
processo administrativo ao complexo 
administrativo da política pública.

       Vivemos um século trepidante de inovações, aberto sob o 
signo de impressionantes mudanças de paradigmas.“ ”
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Estavam dadas as condições técnicas 
necessárias para considerar-se que a 
juridificação do instituto das políticas 
públicas certamente as situarão, muito 
em breve, no núcleo constitucional do 
processo de governança democrática dos 
interesses públicos primários confiados 
ao Estado, destinando-se, com isso, a 
ser a tônica de uma renovada missão 
do Direito Administrativo, que ora se 
comete à operosidade construtiva da 
comunidade de seus cultores. 

policentrismo e globalização
Vivemos um século trepidante 

de inovações, aberto sob o signo 
de impressionantes mudanças de 
paradigmas, muitos dos quais vigentes 
na Política e na Economia, refletindo-
se no Direito, como, por exemplo, no 
policentrismo das fontes jurídicas , 
este último tratado no livro e nesta 
síntese.

Essas mudanças se encontram de 
tal forma imbricadas na complexidade 
da vida contemporânea que,  por 
vezes, se torna problemático definir 
nexos lineares de causalidade, sendo 
preferível considerá-las como dispostas 
em rede  e,  portanto, como sendo 
intercausais.

Assim, entre essas concausas, no 
campo político, estão a transformação 
da soberania, que sofre dois desgastes: 
a perda da exclusividade em funções 
típicas de governo e a passagem 
da tomada de decisões públicas a 
centros de poder transestatais, não 
apenas os interestatais, como, de modo 
mais supreendente, os extraetatais, 
ambos apontando para o f im do 
monopólio estatal da coerção legítima e 
o esbatimento das fronteiras políticas. 

P o r  o u t r o  l a d o ,  e n t r e  a s 
concausas não menos relevantes 
no campo econômico ,  identificam-
se  a  interdependência  entre  os 
mercados produtores e consumidores 
e a deep integration das economias, 
escapando não apenas ao controle, 
como, por vezes, à simples influência 
dos governos, apontando também a 
emergência de novos centros de poder 
econômico, que prescindem de bases 
físicas nacionais para desempenharem 

funções globais.
Nesse contexto, cabe ao Direito, 

ciência e arte da convivência civilizada, 
re s p o n d e r  a o s  d e s a f i o s  d e s s a s 
mudanças para continuar a garantir 
sua inestimável dádiva de segurança, 
não mais apenas em níveis nacional 
e internacional, tal como no passado, 
mas em níveis transnacional e global.

Paradoxalmente, neste cenário, o 
velho Estado-Nação, se, por um lado, 
perde certas funções tradicionais, por 
outro, se mostra ainda indispensável 
para exercer as novas modalidades 
funcionais requeridas pelo revisto 
desenho do poder global, atuando na 
articulação com os novos centros em 
surgimento, para assegurar a execução 
interna, em cada país, através de seus 
meios de poder tradicionais,  das 
multiplicadas decisões globais.

André-Jean Arnaud (O Direito entre 
Modernidade e Globalização: Lições 
Filosóficas do Direito e do Estado. 

Trad. Patrice Charles Guillaume. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999, p. 3), em já 
clássica monografia sobre globalização, 
entre muitas das conclusões de suas 
pesquisas, sumariza o problema em 
três tópicos, que convergem no mesmo 
sentido aqui dado, da importância do 
tema: 1º – o Direito se globaliza; 2º 
– a globalização é, em si mesma, um 
paradigma da pós-modernidade; e 3º 
– este paradigma deve ser considerado 
pelos juristas,  para equacionar e 
solucionar problemas, para superar as 
crises em curso e as que se seguirão. 

É  sobre este  admirável  tema 
da pós-modernidade que o último 
ensaio se desdobra nos seguintes seis 
tópicos:

uma introdução à Era dos direitos (1) 
fundamentais; 
as transformações do ordenamento (2) 

jurídico;
as transformações do constituci-(3) 

onalismo; 
as transformações do Estado;(4) 
as  transformações  do Direito (5) 

Administrativo; e 
com uma conclusão sobre a necessidade (6) 

de considerar-se prospectivamente a 
expansão da dimensão extranacional 
e mundializada que vem ganhando 
o Direito Administrativo contem-
porâneo.
O modelo de Estado que emergirá 

d e s s a s  r e f o r m a s  a p r e s e n t a r á 
características distintas das que 
habitualmente lhe são conotadas; 
tudo indica,  terá como marcas a 
i n s t r u m e n t a l i d a d e ,  a  a b e r t u r a 
democrática substantiva, o diálogo, a 
argumentação, a consensualidade e a 
motivação. Portanto, será um Estado 
instrumental, democrático, aberto ao 
diálogo construtivo, à argumentação 
e ao consenso e, sempre, motivador 
de seus atos. 

Em suma, com a globalização, o 
Direito Administrativo se desdobra, 
tornando-se tão complexo como o 
será o próprio mundo de amanhã, 
de modo a atender todo o espectro 
de  de m a n da s  de  a dm i n i st ra ç ã o 
de interesses públicos:  desde as 
exigências jusgerenciais referidas 
às menores circunscrições político-

O modelo de 
Estado que 
emergirá (...)  
terá como 
marcas a 
instrumenta-
lidade, a  
abertura 
democrática 
substantiva, 
o diálogo, a 
argumentação, a 
consensualidade 
e a motivação.

“

”
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administrativas – como um Direito 
Administrativo Municipal, cada vez mais 
pujante, passando pelas circunscrições 
político-administrativas intermédias 
– como um Direito Administrativo 
Estadual  ou  Provincial ,  sobre  o 
qual já começam a surgir obras de 
importância, notadamente depois do 
surgimento das autonomias europeias, 
a s c e n d e n d o  à s  c i r c u n s c r i ç õ e s 
territoriais político-administrativas 
dos Estados independentes – como 
u m  b i c e n t e n á r i o  e  t ra d i c i o n a l 
Direito Administrativo Nacional , 
para se estender às circunscrições 
territoriais político-administrativas 
plurinacionais – como um Direito 
Administrativo Internacional, e, em 
seu último estádio, abarcando todos 
os centros de poder administrativo 
extraestatais – ascendendo como 
um Direito Administrativo Global , 
hoje ainda difuso e desagregado, 
m a s ,  s e g u ra m e n t e ,  e m  v i a s  d e 
afirmação, pois a disciplina da gestão 
dos interesses públicos, quaisquer 
que sejam ou como quer que se os 
definam, será sempre uma necessidade 
imperiosa do processo civilizatório, 
qualquer que seja o desenho político 
do planeta ,  especia lmente  para 
superar, pelo controle de juridicidade, o 
risco do arbítrio que imemorialmente 
acompanha o poder.

Como consequência,  o Direito 
Administrat ivo ,  de  um ramo de 
direito exclusivamente subordinado 
às  Const i tuições  dos  respect ivos 
Estados ,  se amplia enormemente 
com a aplicação extraestatal de seus 

institutos, mas mantendo, no processo, 
as características de um ramo de direito 
que se sujeita a valores expressos como 
princípios e com vigência globalizada.

Sabino Cassese, que examina este 
fenômeno,  sob o subtítulo “Uma 
administração sem base constitucional”, 
com relação a ele anota a emergência de 
uma cidadania incipiente na seguinte 
passagem:

 “O direito administrativo se põe, 
assim, fora de sua área  natural, a 
estatal,  em um espaço no qual se 
negava que se pudesse exercer a 
cidadania. Desenvolve-se rapidamente, 
logo perdendo o caráter embrionário 
inicial e assumindo de repente uma 
fisionomia peculiar que o distingue 
do direito administrativo estatal. 
Mas na ordem jurídica global, com 
diferença do que ocorre na interna, o 
direito  administrativo não tem uma 
base constitucional.” (CASSESE, Sabino. 
Op. cit., p. 62 - n/ tradução).

Nesse novo espaço – embora ainda 
lhe falte uma moldura constitucional 
– são os princípios, tais como aqueles 
que derivam do reconhecimento 
universal dos direitos humanos e 
outros do mesmo jaez estabilizados 
de longa data no direito privado 
em relações não estatais ,  o  que 
tem sugerido a certos estudiosos 
a existência de um “quadro geral 
de direito privado”, que orientam e 
pautam essas instituições, que devem 
ser consideradas públicas, em razão 
da natureza pública dos interesses 
postos sob seus cuidados.

VI – alGumas breVes ConClusões GeraIs

Desta exposição, na qual se 
pretendeu oferecer uma 
apertada síntese de um 
livro, ainda cabe oferecer 

algumas conclusões gerais.
O Direito  Administrativo ,  em 

sua  evolução ,  ex ibe  tendências 
auspiciosas, ao passar da prevalência 
da imperatividade à prevalência do 
consenso; e da preferência pela sanção 
constritiva à da sanção excludente. 

Os seus ramos nacional, interna-
cional, supranacional e global não se 
superpõem, senão que se articulam 
em rede.

Cada um desses ramos exibe, 
desde já ,  como seus  e lementos 
comuns: (1) uma principiologia e uma 
metodologia jurídicas mundializadas; 
(2) um definido centro no interesse 
público; (3) um especial cuidado com 
a assimetria cratológica das partes; 

conclusões parciais do último 
ensaio

A globalização, paradoxalmente, 
tanto enfraquece como fortalece 
o  E s t a d o .  M a s ,  n o  b a l a n ç o  d a s 
duas tendências, há um ganho em 
importância que em muito supera as 
perdas. Com efeito, tão certo que o 
monopólio legislativo estatal já não 
mais existe, hoje se apresentam como 
exemplos o fato de que a regulação 
internacional suplanta a nacional em 
inúmeros setores e a segurança externa 
depende, muitas vezes, mais de uma 
situação de equilíbrio negociada do 
que da força bruta. 

Não obstante, essas perdas estão 
compensadas pelas acrescidas funções 
estatais de planejador de políticas 
públicas econômicas e sociais, de 
estrategista e de provedor da ordem e 
da defesa armada interna e externa em 
seus respectivos espaços territoriais.

Mesmo assim, a perda que possa 
representar essa redução de importância 
do Estado como fonte de direitos, em 
última análise, não é de monta tão 
apreciável, pois a legislação apenas 
define os papéis internos para prover 
a governança e para uma ação direta e 
emergencial, de modo que a fonte estatal 
ainda é determinante para a formulação, 
planejamento, execução e garantia de 
cumprimento das políticas públicas por 
parte dos governos em benefício dos 
respectivos cidadãos, e, ainda, em razão 
de nossa tradição cultural, também 
para a resolução de um sem número de 
conflitos não patrimoniais através de 
seus órgãos jurisdicionais.

e (4) a preferência pela negociação e 
pela concertação de interesses como 
instrumentos de ação.

Essas características, ainda que 
não muito nítidas em alguns casos, já 
autorizam a manter uma esperançosa 
apreciação prospectiva da emergência 
de um Direito Administrativo em tempos 
de globalização.
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A
lém de ser a maior extensão 
territorial do Brasil, com 
área de 1.570.745.680 
km², o Estado do Amazo-
nas  possui  também a 

maior área preservada da região 
Amazônica, mantendo 97,4% de toda 
a sua cobertura vegetal intactos. O 
Estado conseguiu, entre 2003 e 2010, 
frear 70% dos desmatamentos graças 
às ações embrionárias das políticas 
ambientais, fortalecidas em 2007 com 
a criação da Lei Estadual de Mudanças 
Climáticas, Conservação Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas, a primeira em todo o país 
a se preocupar com a preservação das 
florestas.

No Amazonas, tudo é superlativo. 
O seu território é maior que o da 
França, o da Espanha, o da Suécia e o 
da Grécia somados. O Estado supera 
também a área da região Nordeste do 
País, com seus nove estados, e equivale 

Conselheiro Júlio Pinheiro
Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Amazonas

Patrimônio Verde da Humanidade 
requer maior controle ambiental

Amazonas

Em artigo sobre a necessidade de as atividades de 
controle dos tribunais de contas assumirem vertente 
também ambiental, o Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Júlio 
Pinheiro, afirmou que deseja transformar a Corte 
do Estado “num exemplo de Tribunal VERDE”. 
“Entendemos que é preciso avançar e, portanto, 
já se preparar para, futuramente, atuar em outras 
frentes, estendendo as ações preventivas contra 
a devastação, as queimadas, a poluição do ar e 
contra a contaminação das águas, pois, por sermos 
amazônidas, temos de liderar, ser linha de frente 
dessa campanha pela preservação e conservação do 
maior patrimônio da humanidade”, garantiu. 

Por-do-sol em frente de Manaus
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ainda a 2,25 vezes a área do Texas, que 
possui 696.200.000 km², o segundo 
maior estado dos Estados Unidos da 
América.

O Amazonas possui dimensões 
continentais e está localizado na região 
Norte do Brasil, fazendo limite a leste 
com o Pará; a sudeste, com o Mato 
Grosso; a sul e sudoeste, com Rondônia 
e Acre; ao norte, com Roraima e com 
os países da Venezuela, Colômbia e 
Peru. É a segunda unidade federativa 
mais populosa desta macrorregião, 
c o n c e n t r a n d o  3 , 4  m i l h õ e s  d e 
habitantes, ficando atrás apenas do 
vizinho Pará. Dos seus 62 municípios, 
somente Manaus, a capital do Estado, 
e Parintins (terra de um dos mais 
belos espetáculos culturais, o Festival 
Folclórico dos Bois Bumbas Caprichoso 
e Garantido) têm mais de 100 mil 
habitantes.

O Amazonas possui um potencial 
cultural e peculiaridades imensuráveis 
que o diferenciam dos demais estados 
brasileiros. Esses diferenciais estão 
na exuberância da fauna, da flora, 
nos biomas, ecossistemas, santuários 
naturais e na sua gente que dá lições ao 
mundo, mostrando que é possível viver 
em harmonia com a natureza. Esses 
elementos reunidos representam a 
mais rica e importante biodiversidade 
do planeta, abrigada aqui, na Floresta 
Amazônica, a maior floresta tropical 
do mundo, com mais de 6 milhões 
de quilômetros quadrados, onde se 
concentram 20% do total das espécies 
planetárias.

Abrigamos o maior rio do mundo 
em extensão e volume de água, o Rio 
Amazonas, e a maior bacia de água 
doce da terra, a Bacia Amazônica, 
concentrando populações ribeirinhas 

que vivem de forma simples, mas que 
carregam na alma uma riqueza de 
valores, como a índole preservacionista 
e a hospitalidade.

A  c a p i t a l  M a n a u s  é  a  m a i s 
populosa da Amazônia, com 1.802.525 
habitantes e reconhecida como a maior 
região metropolitana, com população 
superior aos 2,2 milhões de pessoas. 
A cidade fica na margem esquerda 
do rio Negro e oferece um dos mais 
exuberantes pores do sol, além de 
ostentar a fama de ser acolhedora e 
atrativa. São alguns dos méritos que a 
elegeram a metrópole e a capital verde 
da Amazônia. Manaus possui um rico 
patrimônio arquitetônico, relíquias 
do período áureo da borracha, tendo, 
no Teatro Amazonas, o símbolo do 
império da extração do látex.

Depois do extrativismo, teve início 
a era da tecnologia, com o advento 

Teatro Amazonas
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do Polo Industrial de Manaus (PIM). 
Seu parque fabril gera, atualmente, 
mais de 100 mil postos de empregos, 
tendo estimulado, nos últimos 40 
anos, um crescimento assustador 
da população. A nova era garantiu 
ao Amazonas índices econômicos 
confortáveis: é o 2º. estado mais rico 
da região Norte, responsável por 32% 
do PIB da região. Em âmbito nacional, 
ocupa a 15ª. posição. Possui o maior 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(empatado com o Amapá), o maior 
PIB per capita, a 4ª. menor taxa de 
mortalidade infantil, além da 3ª. menor 
taxa de analfabetismo entre todos os 
estados do norte do Brasil, segundo os 
institutos de pesquisa.

Com o reconhecimento da região 
como de oportunidades, com geração 
de emprego e renda, estimulou-se o 
processo migratório. No Amazonas, 
registrou-se um crescimento das 
atividades econômicas, instalando-se 
em Manaus um boom na construção 
civil, com as edificações de inúmeros 
prédios. O aquecimento do mercado 
imobiliário promoveu o crescimento 
vertical da cidade, fortalecendo a fama 
de cidade-metrópole. Essa condição 
trouxe para Manaus, cidade totalmente 
recortada por igarapés e córregos 
que deságuam no rio Negro, todas as 

consequências do progresso.
O  m o d e l o  e c o n ô m i c o  Z o n a 

F r a n c a  d e  M a n a u s  ( i n d ú s t r i a 
limpa), implementado para gerar o 
desenvolvimento da região, ajudou o 
Amazonas a garantir a condição de ser 
o estado mais preservado do Brasil, 
diferentemente do Pará, Rondônia, 
Mato Grosso e Tocantins, que optaram 
por um modelo agropecuário, tendo, 
como consequências principais, o 
desmatamento e o conflito agrário, 
com índices assustadores de violência 
no campo.

O  a u m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o , 
crescimento econômico do Amazonas, 
tornou-se um quadro que gerou 
preocupações, o que levou o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/AM) a perceber 
a necessidade de adotar e implantar 
medidas de natureza preventiva, 
capazes de gerar resultados eficientes 
e eficazes no combate ao dano ao meio 
ambiente e, assim, contribuir para o 
processo de conservação e preservação 
deste patrimônio que é a Amazônia 
Brasileira, do qual o Amazonas faz 
parte.

Foi com essa visão futurista que 
real izamos,  no ano passado,  em 
Manaus, o I Simpósio Internacional 
sobre Gestão Ambiental e Controle 
de  Contas  Públ icas ,  envolvendo 

autoridades do mundo inteiro no 
debate sobre a questão ambiental, 
trazendo para o centro da região 
a discussão dessa problemática e 
a  a d o ç ã o  d e  m e c a n i s m o s  q u e 
visassem a um controle mais eficaz 
e preventivo.  Foram três dias de 
discussão,  com apresentação de 
temáticas extremamente importantes 
para a elaboração de propostas e 
sugestões que culminaram com a 
Carta da Amazônia, documento que 
apontou as diretrizes e os rumos e 
a forma que os tribunais de contas 
brasileiros passariam a seguir para 
garantir progresso econômico e social, 
compatibilizado com o equilíbrio do 
desenvolvimento ecologicamente 
sustentável.

A discussão foi um divisor de águas 
para que os TCEs e TCMs brasileiros 
amadurecessem a ideia da necessidade 
premente de aprofundar suas atuações 
o p e ra c i o n a i s ,  a g r e g a n d o  va l o r 
principalmente no campo ambiental, 
setor formado de várias vertentes, 
todas com demandas preocupantes, 
especialmente no Amazonas.

A partir dessa premissa, o Tribunal 
de Contas do Amazonas colocou a 
palavra “prevenção” nas prioridades 
da Corte,  fazendo investimentos 
em estruturas física e de pessoal. 

Ponte sobre o Rio Negro
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Lixões a céu aberto no município de Iranduba, AM

         O aumento da população, 
crescimento econômico do Amazonas, 
(...) levou o Tribunal de Contas do 
Estado a perceber a necessidade de 
adotar e implantar medidas de natureza 
preventiva, capazes de gerar resultados 
eficientes e eficazes no combate ao dano 
ao meio ambiente.

Com a criação do Departamento de 
Auditoria Ambiental,  as vistorias 
foram intensificadas, fortalecendo 
as ações operacionais e ambientais, 
que passaram a ser executadas em 
conjunto, com abrangência em todos 
os 62 municípios do Estado.

A atuação do TCE/AM, nessa área, 
abriu um leque de outras opções de 
atuação sobre temas como controle 
de queimadas, água, florestas, lixões 
e poluição do ar. Com o advento da 
Lei n.º 12.305 (que dispõe sobre os 
resíduos sólidos), em vigor, o nosso 
Tribunal optou por realizar vistorias 
nos lixões a céu aberto, uma situação 
preocupante principalmente pelas 
ameaças que o problema pode causar 
à saúde pública.

A  p a rt i r  d e s te  m a p e a m e n to , 
os Departamentos Operacional e 
Ambiental deram-se as mãos e passaram 
a realizar os trabalhos no programa 
Saúde da Família e na área de resíduos 
sólidos (tendo como campo as lixeiras 
municipais),  concomitantemente. 
Além de em Manaus, esse trabalho 
já foi executado em Parintins, Fonte 
Boa, Tabatinga, Benjamin Constant, 
Iranduba e Itacoatiara, e ainda deverá 
atender a mais 20 cidades amazonenses 
até o final de 2011 e, posteriormente, a 
todos os demais municípios.

A s  v i s t o r i a s ,  n u m  p r i m e i r o 
momento, não têm caráter punitivo. O 
trabalho técnico faz um reconhecimento 
da situação, seguido de sugestões, 
solicitando que sejam efetuadas as 
adequações dentro do que propõe o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que determina a elaboração, 
até 2012, de um plano de ação para a 
destinação do lixo e a construção de 
aterros sanitários em todas as cidades 
até 2014.

No Amazonas, dos 62 municípios, 
apenas um possui um projeto com esse 
perfil. Para contribuir com um dos 
princípios do PNRS, que é a prevenção, 
o TCE do Amazonas vem realizando 
esse trabalho pioneiro,  que tem 
recebido o apoio da população e dos 
órgãos e instituições de fiscalização 
estadual e municipal, que veem no 
Tribunal um aliado para fazer valer o 

cumprimento da legislação.
Exemplo disso é a ação que tramitou 

na Vara de Meio Ambiente da Justiça 
Federal, que inseriu, nos autos da 
sentença, o relatório técnico do TCE 
como peça para determinar restrições 
aos pousos e decolagens dos voos no 
aeroporto Júlio Belém, de Parintins 
(AM). O relatório apontou riscos para 
as aeronaves, sendo o mais agravante a 
presença de urubus nas dependências 
do aeroporto, atraídos pela proximidade 
da lixeira municipal.

Entendemos que é preciso avançar 
e,  portanto,  já se preparar para, 

futuramente, atuar em outras frentes, 
estendendo as ações preventivas contra 
a devastação, as queimadas, a poluição 
do ar e contra a contaminação das 
águas, pois, por sermos amazônidas, 
temos de liderar, ser linha de frente 
dessa campanha pela preservação e 
conservação do maior patrimônio da 
humanidade, investindo nas medidas 
preventivas, para que possamos dar 
exemplos e garantir uma vida saudável 
às futuras gerações e transformar 
o Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas num exemplo de Tribunal 
VERDE.

“

”

Lixão a céu aberto em Iranduba
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N
ão é novo o debate acerca 
da repartição de riscos nos 
contratos administrativos. 
A discussão sempre se 
baseou no fato de que, 

nos contratos administrativos típicos 
(regidos pela Lei no 8.666/1993), 
caberia à Administração arcar com a 
maior parcela dos riscos contratuais 
(decorrentes, sobretudo, de eventos 
imprevisíveis ,  ou previsíveis  de 
consequências incalculáveis).

Tal formatação contratual, de forma 
apriorística, faz com que a Administração 
assuma os riscos decorrentes da 
álea extraordinária, com incidência 
imediata da Teoria da Imprevisão. Não 
é difícil entender a lógica por trás dessa 

Para o professor Rafael Véras de Freitas, o debate 
acerca da “repartição de riscos” nos contratos 
administrativos mostra-se bastante atual no 
cenário jurídico e político brasileiro. Por se tratar 
de matéria atinente à economia dos contratos, 
não pode ser delimitada, a priori, pelo Poder 
Legislativo. É preciso que o tema seja equacionado 
na seara técnica da regulação (jurídica ou 
contratual), levando-se em conta as peculiaridades 
de cada objeto contratual.
  

introdUção 

A repartição de riscos nos 
contratos administrativos e a 
lógica econômica dos contratos

Rafael Véras de Freitas1

Especialista em Direito do Estado e da Regulação pela Escola de Direito 
da Fundação Getulio Vargas - FGV
Professor da Pós-Graduação em Direito Administrativo Empresarial da 
Universidade Candido Mendes

distribuição de riscos: prosseguir em 
um contrato já firmado, mesmo que 
em novas bases econômicas, mostra-se, 
por vezes, menos dispendioso do que 
a realização de outro procedimento 
licitatório para formalização de novo 
contrato administrativo. Em tese, estaria 
se homenageando os princípios da 
economicidade e da eficiência. 

No entanto, nem sempre esta prévia 
distribuição de riscos se mostra a 
mais adequada para todas as espécies 
contratuais. Por vezes, o contratado pode 
ter melhores condições de assumir os 
riscos de eventos imprevisíveis do que 
a Administração Pública contratante, 
razão pela qual a adoção pela lei de 
um modelo de distribuição de riscos 

em contratos administrativos não se 
apresenta como o mais apropriado à 
nova realidade econômica. 

E s s a  m o d e l a g e m  c o n t ra t u a l , 
a  t o d a  e v i d ê n c i a ,  c o n t r i b u i u 
para o engessamento da atividade 
administrativa, fomentando a realização 
de contratações antieconômicas. Daí 
porque o presente ensaio ocupar-se-á do 
tema da repartição de riscos em espécies 
de contratos administrativos que sofrem 
os influxos da regulação jurídica.  

O  c o n c e i t o  d e  “ r i s c o”  e s t á 
relacionado, de um lado, à possibilidade 
de suportar, dentro de uma determinada 
relação jurídica, efeitos indesejáveis, 
inesperados, e,  de outro, de não 
experimentar acréscimos planejados. 

1. Especialista em Direito do Estado e da Regulação pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas - FGV. Pesquisador da Fundação Getulio Vargas - FGV. 
Professor da Pós-Graduação em Direito Administrativo Empresarial da Universidade Candido Mendes - UCAM.  Membro do Instituto de Direito Administrativo 
do Estado do Rio de Janeiro - IDAERJ.  Sócio do Escritório Juruena & Associados Advogados. 
Texto elaborado com o auxílio do advogado Thiago Bittencourt Alves Rosadas, pesquisador da Pós-Graduação da Fundação Getulio Vargas - FGV e Advogado 
Júnior do Escritório Juruena & Associados Advogados.  
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Na disciplina dos contratos, é evidente 
que o preço (traduzido em valores 
economicamente apreciáveis para a 
remuneração do contratado) engloba 
os riscos que incidirão sobre o pacto. 
Em outras palavras, a “precificação” de 
um determinado contrato é delineada 
considerando-se os riscos que poderão 
incidir sobre o seu objeto2. 

A repartição de riscos é, portanto, 
matéria contratual. Contudo, não foi essa 
a lógica que orientou a celebração dos 
contratos administrativos regidos pela 
Lei no 8.666/1993. 

Como é de conhecimento conven-
cional, nos contratos administrativos 
regidos pela Lei no 8.666/93, ao 
particular foram atribuídos os riscos 
atinentes à álea ordinária, empresarial, 
que representam os riscos do negócio. 
À Administração, por outro lado, foram 
conferidos os riscos relacionados aos 
eventos extraordinários (materializados 
pela álea administrativa e econômica), a 
exemplo do caso fortuito, força maior, fato 
do príncipe e fato da administração3.

Ocorrendo tais eventos, cabe à 
Administração tomar as seguintes 
providências: (I) resolver o contrato, 
caso devidamente comprovada a 
impossibilidade de sua execução (artigo 
78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/1993), ou, 
sendo possível, (II) dar prosseguimento 
ao ajuste, recompondo o seu equilíbrio 
econômico-financeiro (consoante o 
disposto no artigo 65, inciso II, “d”, da 
Lei no 8.666/1993). 

Diante dessa sistemática, que, 
previamente, delimita a repartição de 
riscos nos contratos administrativos, 
pode-se afirmar que tais contratos só 
serão vantajosos para o Poder Público 
se, e somente se, não ocorrerem eventos 
imprevisíveis, ou previsíveis que 
acarretem consequências incalculáveis4.  

Contudo, não é esse o entendimento 
que, atualmente, se apresenta mais 
consentâneo com a realidade econômica 
dos  contratos  administrat ivos 5. 
Isto porque nada impede que, em 
determinado contrato administrativo, o 
contratado tenha interesse em assumir 
os riscos por eventos extraordinários, 
seja por conta de sua eficiente gestão 
empresarial, seja pela possibilidade 
de antever as consequências de um 
evento imprevisível em determinado 
contrato administrativo – em virtude, 
por exemplo, da natural assimetria 
de informações entre contratante e 
contratado6. 

Daí sustentar-se que, sendo o contrato 
o instrumento que, por excelência, deve 
realizar a distribuição dos riscos entre as 
partes, não há qualquer razão a justificar 
a repartição realizada, a priori, pela Lei 
no 8.666/19937; afinal, não cabe à lei 
delimitar as peculiaridades econômicas 
de cada contrato.  

O ideal seria que a Administração 
f icasse responsável pelos riscos 
decorrentes de seus atos, seja pela 
utilização de cláusulas exorbitantes 
(quando da alteração unilateral de 
cláusulas regulamentares do contrato), 
seja pela prática de atos que impeçam a 
sua execução (fatos da administração ou 
fatos do príncipe). As demais situações, 
diversamente, devem ser disciplinadas, 
casuisticamente, em cada contrato.  

O tema da “repartição de riscos 
nos contratos administrativos” está 
em crescente evolução. A principal 
manifestação desses avanços pode ser 
ilustrada pela sua releitura no âmbito 
dos contratos de concessão de serviço 
público. 

Os contratos de concessão de serviço 
público serviram como importante 
instrumento de delegação de atividades 
para a iniciativa privada, num contexto 
de reposicionamento do Estado8 na 
Ordem Econômica. 

Os serviços ,  que antes  eram 
prestados diretamente pelo Estado (sob 
o regime da publicatio) e subsidiados 
por infraestruturas e recursos públicos 
(oriundos, primordialmente, da cobrança 
de tributos) passaram, a partir de 
então, a ser remunerados por tarifas 
(pagas, diretamente, pelos usuários 
individualizados).

Apesar de tal mudança de formatação 
nunca ter pretendido transferir todos 
os riscos do negócio para a iniciativa 
privada, uma leitura apressada do artigo 
2º, II, da Lei no 8.987/95 (que disciplina 
os contratos de concessão) poderia 
apontar neste sentido, especialmente 
tendo em vista a expressão “por sua 
conta e risco”.

Esse não parece ser o melhor 
entendimento. Ora, se a aplicação 
da Teoria das Áleas, da forma como 

2. Nesse sentido, V. ABECASSIS, Fernando. Análise económica. Lisboa. Serviços de Educação e Bolsas: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p.179.   
3. Nesse sentido, cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. pp. 277/278).
4. ALMEIDA, Aline Paola Correa Braga Câmara de. Compartilhamento de riscos nas parcerias público-privadas. In: GARCIA, Flavio Amaral (Coord.). Revista 
de direito da Associação dos Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro. Parcerias público-privadas. Vol. XVII. Rio de Janeiro, Lumen Juris, p. 245. 
5. POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Traducción de Eduardo L. Suárez. Fondo de Cultura, México, 2000, p.175.
6. Zylbersztajn Decio, Stzanjn, Rachel. Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.121.
7. Nesse sentido, Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro (RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à lei de PPP – Parceria público 
privada: fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 122). Da mesma forma, GARCIA, Flavio Amaral. Licitações e contratos: casos e 
polêmicas. 3ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 79.
8. Nesse sentido, confira-se a lição de Marcos Juruena Villela Souto (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das concessões. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004, p. 11) 

Deve haver 
um sistema 
dinâmico 
de alocação 
de riscos 
entre Poder 
Concedente e 
Concessionária.

“

”
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foi concebida, já não se apresenta 
adequada aos contratos regidos pela 
Lei no 8.666/1993, como visto acima, 
com muito mais razão não poderá ser 
aplicada aos contratos de concessão de 
serviços públicos. 

Os contratos de concessão de 
serviços públicos caracterizam-se pela 
necessidade do aporte de vultosos 
investimentos pelos concessionários 
(baseados nos projetos  básicos 
apresentados pelo poder concedente), 
que dependem de prazos dilatados 
para a sua amortização. Por esta razão, 
durante o seu prazo de vigência, este 
pacto está sujeito à incidência dos mais 
variados riscos (políticos, regulatórios, 
judiciais, tecnológicos, de financiamento, 
dentre outros).

Daí o porquê de se sustentar, diante da 
complexidade que envolve um contrato 
de concessão, que deve haver um sistema 
dinâmico de alocação de riscos entre 
Poder Concedente e Concessionária. Isto 
porque é evidente que a repartição de 
riscos realizada pela Lei nº 8.987/1995 
não prevê, com presteza e eficácia, os 
acontecimentos que podem surgir no 
decorrer do contrato de concessão.

Mais que isso: quem acaba arcando, 
de fato, com esta alocação apriorística 
dos riscos nos contratos de concessão 
são os usuários desses serviços que, 
por consequência, acabam pagando 
altas tarifas (em violação ao princípio 
da modicidade tarifária) e, não raras 
vezes, se deparam com a má execução 
do serviço (em violação ao princípio da 
adequação – previsto no artigo 6º da Lei 
nº. 8.987/1995). 

Uma vez mais, para os fins do 
presente ensaio, é importe frisar: o 
contrato é o instrumento adequado para 
distribuição dos riscos entre as partes, 
e não a lei, mormente os contratos de 
concessão de serviço público9.

Toda essa lógica – em boa hora, é bom 
que se registre – foi acolhida pela Lei no 
11.079/2004, que disciplina as parcerias 

público–privadas. Nestes contratos, a 
lei explicitou que deverá ser feita uma 
repartição objetiva de riscos, inclusive 
para hipóteses de caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica 
extraordinária (artigo 4º, inciso IV, da Lei 
nº 11.079/2004).

Isso se deve ao fato de que essas 
formatações contratuais, sejam as 
concessões patrocinadas, sejam as 
concessões administrativas, se destinam 
a viabilizar a exploração de serviços que 
não são autossustentáveis. 

Afinal, não há dúvidas de que os 
objetivos de entabular parcerias com a 
iniciativa privada estariam seriamente 
comprometidos se não coubesse ao 
contrato a repartição de ricos entre as 
partes. 

Portanto, se faz necessária uma 
clara previsão de quais são os riscos 
que envolvem uma concessão de serviço 
público, buscando-se os meios concretos 
para sua atenuação, já que tais riscos 
podem acarretar reflexos nos valores 
das tarifas, na qualidade dos serviços 
prestados e, até mesmo, na viabilidade 
de tais contratos10.

O tema em análise, especialmente 
no tocante aos contratos de concessão, 
voltou à agenda dos debates jurídicos e 
políticos, notadamente na formatação 
de contratos em setores regulados, 
conforme será visto nos próximos 
itens. 

Após a descoberta das áreas 
localizadas no pré-sal (que se estende 
por aproximadamente 800 quilômetros 
ao longo da margem continental, entre 
o Espírito Santo e Santa Catarina, numa 
faixa de cerca de 200 quilômetros de 
largura), a repartição de riscos dos 
contratos de concessão motivou os 
debates acerca da modificação ou não do 
regime exploratório do petróleo. 

Alegou-se, à época, que o atual 
modelo das “concessões” – que se 
configuram como Contratos de Direito 
Econômico11 – para a exploração de 

petróleo (previsto no artigo 26 da Lei nº 
9.478/1997), que envolve a delegação de 
um negócio, de titularidade do Estado, 
para exploração por um particular, por 
sua “conta e risco”, não se mostrava mais 
adequado para disciplinar a exploração 
dos novos poços descobertos nesta 
área. 

Isto porque, diante do novo cenário, 
haveria uma razoável certeza da 
existência de vultosas jazidas nas áreas 
do pré-sal, o que, em tese, diminuiria os 
riscos dos concessionários na exploração 
desse recurso natural. 

Aduziu-se, ainda, que as consideráveis 
receitas advindas da exploração destes 
novos poços deveriam ser repartidas 
com toda a sociedade (tendo em vista 
que tais descobertas poderão colocar 
o país entre os maiores produtores de 
petróleo do mundo). 

Toda essa lógica foi encampada pela 
Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre a exploração e 
a produção de petróleo, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos, sob 
o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal.

Como se pode observar, a equalização 
dos riscos nos contratos administrativos 
(nesse particular,  de concessão) 
fomentou, inclusive, a proposta de um 
novo modelo contratual. 

Nessa espécie de contrato,  o 
concessionário exerce, por sua conta 
e risco, as atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção 
e, em caso de descoberta comercial, 
adquire o direito à apropriação do 
custo em óleo, do volume da produção 
correspondente aos royalties devidos, 
bem como de parcela do excedente em 
óleo, na proporção, condições e prazos 
estabelecidos em contrato. 

O principal ponto deste novo modelo 
é a repartição do excedente em óleo 
entre a União e o contratado, resultante 
da diferença entre o volume total da 
produção e as parcelas relativas ao custo 

9. Nesse sentido, SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias público-privadas. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p. 39.  
10. É como leciona Rafael Carvalho Rezende de Oliveira em OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração Pública, concessões e terceiro setor, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 260-261
11. Nesse sentido, cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 97. De outro modo, 
ARAGÃO defende que os contratos de concessão petrolífera têm natureza de Contratos de Direito Privado e são caracterizados como verdadeiros Acordos 
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em óleo, a ser definido segundo critérios 
previstos em contrato. 

Como se pode perceber, o legislador 
federal optou pela alteração do regime 
exploratório do petróleo (da concessão 
para o regime de partilha de produção), 
pela razoável certeza da existência desse 
recurso mineral nas áreas do pré-sal. 

Ao estabelecer este novo regime 
contratual, o legislador desconsiderou 
o fato de que eventual ausência de 
risco exploratório (de descoberta do 
recurso mineral) não afasta outros riscos 
incidentes sobre tal operação, tais como 
a incerteza acerca da: (I) existência 
de tecnologia hábil à realização das 
perfurações na profundidade necessária 
para a extração de petróleo; (II) 
quantidade de petróleo que será extraída 
na novas jazidas. 12 

Daí porque se entende que essa 
alteração do modelo exploratório, 
calcada na modificação da repartição 
de ricos contratuais, não se apresentava 
como necessária. 

Tal  decisão envolve questões 
técnicas e econômicas que melhor 
seriam equacionadas no âmbito 
técnico da regulação. Isto porque 
cabe à seara técnica, equidistante e 
especializada da regulação, por meio 
de um procedimento de composição 
dos interesses envolvidos (neste caso, 
do concedente, do concessionário e dos 
usuários), atingir um “ponto ótimo” na 
equalização da economia dos contratos 
de concessão. 

Trata-se, pois, de tema afeto às 
políticas de Estado, e não de Governo. 

Em conclusão ao exposto, pode-se 

de Desenvolvimento Econômico (ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Contrato de Concessão de exploração de petróleo e gás. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5 fev/mar/abr de 2006. Disponível na internet em http://www.direitodoestado.
com.br. Acesso em 15 de agosto de 2011).
12. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Propostas legislativas de novo marco regulatório do Pré-Sal. Disponível no site: www.juruena.adv.br/artigos.html. Acesso 
em 15/08/2011.

afirmar que o debate acerca da “repartição 
de riscos” nos contratos administrativos 
mostra-se bastante atual no cenário jurídico 
e político brasileiro. Após as grandes 
inovações trazidas pela Lei das Parceiras 
Público-Privadas, o tema continua em 
evolução, tendo ganhado novos contornos, 
notadamente pela modificação do Marco 
Regulatório do Pré-sal. 

O objetivo deste ensaio foi deixar 
assentado que a distribuição de riscos 
nos contratos administrativos, por se 
tratar de matéria atinente à economia 
dos contratos, não pode ser delimitada, 
a priori, pelo Poder Legislativo. É 
preciso que o tema seja equacionado 
na seara técnica da regulação (jurídica 
ou contratual), levando-se em conta 
as peculiaridades de cada objeto 
contratual.
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O mundo parece  estar 
de pernas para o ar. Os 
Estados Unidos, ante 
o  s e u  i n i m a g i n á v e l 
endividamento interno, 

estão sendo rebaixados por agências de 
avaliação de risco. Países do Velho Mundo 
estão à beira de colapso financeiro e 
assistindo à quebra-quebra nas ruas.  
O Oriente Médio está enfrentando 
crises e revoltas internas.  E por aí 
vai.  Enquanto isto, países que até 
recentemente estavam fora da órbita 
da hegemonia americana, como China, 
Índia, Brasil, África do Sul e outros, se 
apresentam como sustentáculos de um 
futuro de prosperidade. Mudou o mundo 
todo ou mudaram alguns países?

Um dos maiores equívocos dos 
analistas políticos ocidentais reside na 
previsão do futuro, baseados unicamente 
na observação e experiência de fatos 
históricos referenciais, como a Revolução 
Industrial, a independência dos Estados 
Unidos ou a Revolução Francesa, as 
duas Guerras Mundiais e outros eventos 
emblemáticos para a humanidade.  O fato 
é que, nos últimos anos, especialmente 
com a disseminação das redes sociais, o 
que antes era mera força de expressão - a 
aldeia global - tornou-se a realidade de 
nossos dias

Para o advogado Sergio Tostes, os tribunais 
de contas já deram ampla demonstração de 
capacitação técnica de análise das contas públicas. 
“O que ora proponho é que seja discutida a 
ampliação do campo de atuação desses tribunais, 
de forma que possam acompanhar pari passu e 
em tempo real a legitimidade e a adequação dos 
gastos públicos”.

Há alguns anos, causou perplexidade 
a resposta do primeiro ministro da 
China quando, indagado sobre as 
consequências da Revolução Francesa, 
disse que era ainda muito cedo para 
analisar.

Aí fica demonstrada a diferença 
de enfoque entre a cultura ocidental, 
medida em séculos, e a cultura oriental, 
medida em milênios. O mundo atual 
aproximou essas duas culturas tão 
díspares, como nunca antes na história 
da humanidade.  Em resumo, estamos 
vivendo uma nova era, num mundo 
globalizado não só em termos de espaço 
como de tempo.  O que acontece na 
Tailândia ou na Grécia pode afetar 
imediatamente as grandes potências, 
até há pouco imunes às turbulências dos 
países em desenvolvimento.

 É nesse quadro que temos de nos 
situar. Por sua dimensão continental, sua 
população, sua diversidade cultural, seu 
vasto potencial energético e suas grandes 
riquezas naturais e, principalmente, pelo 
fato de sermos uma nação unida que 
fala a mesma língua sem rivalidades 
internas relevantes, nosso país tem tudo 
para assumir uma posição de liderança 
no mundo moderno.  Nossa vantagem 
competitiva, para usar um jargão atual, 
é imensa.  O Brasil é bem visto por 

todos.  Somos uma nação jovem, com 
pouco mais de 500 anos, formada por 
representantes de todas as raças e 
credos, onde não só os estrangeiros 
se adaptam com facilidade, como os 
próprios brasileiros se incumbem de 
assimilar os hábitos dos imigrantes.  
O reflexo deste comportamento de 
integração é notado em todo o mundo.

 E o que falta para o Brasil ser um 
gigante?  Vários elementos podem ser 
descritos, mas me aterei ao aspecto 
mais relevante, sem o qual todos os 
demais se mostram inalcançáveis: é 
preciso se entender que o Estado tem 
compromissos com todos os segmentos 
da população brasileira.  Infelizmente 
ainda vivemos resquícios dos princípios 
do Brasil Colônia, quando por Estado 
se entendia o interesse da Família Real 
e os cortesãos à sua volta. Ainda hoje 
o interesse do Estado e o interesse do 
Governo tendem a se confundir. 

O processo democrático, plenamente 
exercido no Brasil ,  possibilita a 
alternância daqueles que exercem o 
poder. Concentra-se no Poder Executivo, 
por ditame constitucional, o poder 
de receber recursos e determinar a 
sua destinação. Desta forma, pode-se 
dizer que os componentes desse Poder 
constituem propriamente o “Governo”. 

Para o Brasil ser grande

Sergio Tostes
Advogado
Mestre em Jurisprudência Comparada pela Universidade de Nova York e 
em Direito pela Harvard Law School
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O sistema democrático permite 
que, de quatro em quatro anos, o 
cidadão aprove o mandato daqueles 
que escolheu para governá-lo.  O 
próprio processo eleitoral oferece 
salvaguardas aos cidadãos. Ocorre que 
a adequada representatividade dos 
mandatários é questionada por muitos. 
Este, no entanto, não é o objeto das 
presentes considerações. Tratamos aqui 
exclusivamente de examinar a função 
do Estado na obtenção de recursos e a 
forma como eles são gastos. 

O s  d i a s  d e  h o j e  vê m  s e n d o 
marcados por ampla discussão acerca 
da inadequação de alguns gastos, 
considerados inapropriados pelos 
três poderes. Não tenho capacidade 
para apresentar soluções para tão 
relevante questão, que está na essência 
do bom funcionamento das instituições. 
Mas, os longos anos de meu exercício 
profissional na defesa de interesses 
públicos e privados me capacitam a 
propor temas para avivar a discussão. 

Nos últimos tempos, até mesmo por 
força do desenvolvimento econômico 
experimentado por nosso país, boa parte 
da elite ignorou o debate dos grandes 
temas institucionais. É hora de voltarmos 
nossa atenção para os interesses de 
ordem pública. Em se tratando de gastos, 
é inteiramente acadêmico discutir-se 
conceitos. A questão se restringe a saber 
se os gastos foram necessários, atuais 
e adequados, e se foram despendidos 
no melhor interesse da maior parte da 
população. 

A estrutura constitucional brasileira 
prevê as funções dos diversos tribunais 
de contas nas distintas esferas de poder. 
Ocorre que, tal como hoje é feito, essas 
entidades analisam fatos já pretéritos, 
portanto irreversíveis, aptos a ensejarem 
apenas as punições àqueles que tenham 
efetuado gastos indevidos. 

O que ora proponho é que seja 
discutida a ampliação do campo de 
atuação desses tribunais, de forma que 
possam acompanhar pari passu e em 
tempo real a legitimidade e a adequação 
dos gastos públicos. Os tribunais de 
contas já deram ampla demonstração 
de sua capacitação técnica de análise 
das contas públicas. Por que não conferir 

a esses tribunais uma atuação pró-
ativa para o exercício permanente da 
vigilância na atividade operacional do 
Estado? 

Ressalte-se que tal proposição não 
implica qualquer diminuição do sistema 
de freios e contrapesos que os três 
poderes da República exercem entre si.  A 
proposição a ser amplamente discutidas 
é a atuação dos tribunais de contas no 
exame da operacionalidade das funções 
administrativas dos três poderes. 

O Brasil já é grande. Para ser o 
líder inconteste dessa parte do mundo 
ocidental, é preciso que o Estado 

funcione em plena harmonia com os 
agentes da produção econômica. A 
definição da função do Estado passará 
pelo controle dos seus gastos como 
fonte de partida.

Todos os elementos indispensáveis 
para o Brasil ser o líder dos países 
emergentes e quiçá uma potência 
internacional estão presentes. A tarefa 
é ordená-los, e essa é uma atribuição 
para a qual a nossa geração, com vivência 
na história recente, pode dar decisiva 
contribuição. 

A proposição está apresentada. 
Vamos aprofundar sua discussão?

          Todos os elementos indispensáveis 
para o Brasil ser o líder dos países 
emergentes e quiçá uma potência 
internacional estão presentes. 

“
”
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T
itulado “guerreiro” no 
Informativo do TCERJ que 
reproduziu seu discurso 
d e  a p o s e n t a d o r i a ,  o 
conselheiro Humberto 

Braga fez jus à homenagem durante 
os 28 anos, 5 meses e 15 dias em 
que atuou naquela Corte de Contas. 
Durante o tempo em que esteve no 
Tribunal, Humberto Braga não se 
furtou ao cumprimento do dever, 
“mesmo quando este se afigurava 
penoso, desagradável ou arriscado”, 
a f irmou.  Houve ocasião em que 
Humberto Braga se envolveu em 
debates que tiveram grande destaque 

Humberto Braga
Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro e professor aposentado da UERJ

“Nunca 
me deixei 
trilhar por 
simpatias e 
antipatias.”

na imprensa, como a oposição do 
conselheiro, na segunda metade de 
1973, à Lei n.º 2.203/73, de iniciativa 
do governo do estado, que criava novo 
caso de dispensa de licitação, em 
desobediência à legislação federal. 
Humberto Braga sustentou a tese 
da não aplicação da lei em face de 
manifesta inconstitucionalidade. 
Quando vencido no Plenário por 4 
votos a 3, o conselheiro representou 
ao Procurador-Geral da República 
e a representação acabou vitoriosa 
no Supremo Tribunal Federal que, 
por unanimidade,  declarou a lei 
inconstitucional. 
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Humberto Braga também é médico, 
psiquiatra, classificado em primeiro 
lugar no curso de saúde mental 
ministrado pela Escola Nacional 
d e  S a ú d e  P ú b l i c a .  B a c h a re l  e m 
Direito e escritor, é autor dos livros 
“O Oriente é Vermelho” e “Juízo e 
Circunstância”. Professor aposentado 
da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Humberto Braga exerceu 
vários cargos públicos,  entre os 
quais se destaca o de Secretário de 
Estado de Planejamento, de Finanças 
e  de Serviços Sociais ,  do antigo 
Estado da Guanabara,  durante o 
governo de Francisco Negrão de Lima. 
Em consequência da dedicação ao 
serviço público, foi agraciado com 
diversas medalhas, inclusive com a 
da Ordem do Rio Branco, no Grau de 
Oficial, condecorado pelo Presidente 
da República,  em abril  de 1998. 
Nomeado para o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro em 24 
de abril de 1969, Humberto Braga 
presidiu a Corte no biênio 1993/1994 
e aposentou-se em 09 de outubro de 
1997.

Em 21 de novembro de 2006, foi 
inaugurado, no edifício-anexo do 
TCERJ, o Espaço Cultural Humberto 
Braga.

como foi a trajetória do 
senhor na vida pública até a ida 
para o tribunal de contas do estado 
do rio de Janeiro?

Não houve trajetória política, pois 
eu jamais pertenci a algum partido 
político. Eu gravitei em torno de 
eminentes figuras; cito Juscelino 
Kubitschek e Negrão de Lima. Mas 
não fui um militante político. Fui 
secretário de Estado, como está na 
minha biografia ,  mas de caráter 
eminentemente de administração, não 
de caráter político.

o senhor foi conselheiro do tce 
durante muitos anos. Que valores 
nortearam sua atuação na corte de 
contas do estado?

Em primeiro lugar,  a  lei .  E  a 
isenção. Nunca me deixei trilhar por 

simpatias e antipatias. A objetividade 
e isenção devem ser os critérios 
balizadores da ação do Tribunal de 
Contas. Ele não hostiliza nem favorece, 
não persegue nem patrocina, não 
deprime nem corteja as pessoas ou 
atos ordenadores de despesas.  A 
imoralidade por ele reprimível é a 
que se patentear na esfera de sua 
competência fiscalizadora. E as suas 
decisões não podem submeter-se 
a pressões de qualquer natureza, 
inclusive à hoje quase avassaladora 
pressão midiática.

Portanto, a melhor contribuição 
que as cortes de contas podem dar 
para a moralidade da vida pública é 
continuar velando, com os poderes 
constituídos do Estado, pela estrita 
observância da lei. Assim, estarão 
cumprindo o mais alto dever cívico 
q u e  é  o  d e  d e fe n d e r  o  re g i m e 
democrático.

para o senhor, qual é a importância 
dos tribunais de contas no exercício 
do controle externo?

B a s i c a m e n t e ,  o  Tr i b u n a l  d e 
C o n t a s  n ã o  é  a p e n a s  o  ó r g ã o 
que zela pela correção,  pela boa 
aplicação dos recursos públicos. 
É,  também, o órgão limitador do 
poder. Esse é o grande problema 
da democracia: não deixar o poder 
ilimitado. Porque o poder absoluto, 
como disse Lord Acton, “corrompe 
a b s o l u t a m e n t e ”.  É  t o t a l m e n t e 
corruptor. Ninguém pode fiscalizar o 
poder absoluto. E não há democracia 
o n d e  n ã o  h o u v e r  l i m i t a ç ã o  d e 
poder. O Tribunal de Contas, órgão 
fiscalizador consagrado em nosso 
país pela tradição jurídica e pela 
experiência administrativa, na sua 
função limitadora de poder, é peça 
basilar do regime democrático e 
somente nele poderá engrandecer-
se. O poder absoluto, pela própria 
natureza, jamais será fiscalizável.

Qual é a opinão do senhor sobre 
a atuação dos tribunais de contas 
nos dias de hoje?

Não posso fazer juízo de valor. 

Estou afastado há muito tempo. 
Não tenho os elementos, os dados 
de aferição para poder fazer uma 
crítica com louvor. (...) Certo é que a 
instituição sobrevive. Ninguém fala 
em extinguir. Não há um mecanismo 
de substituição. E é sempre oportuno 
lembrar que alguns dos alegados 
d e fe i to s  d o s  t r i b u n a i s  n ã o  s ã o 
inerentes a eles, e sim oriundos de 
legislação imperfeita, burocratismo 
administrativo, insuficiência de meios 
materiais, ou escassez de recursos 
humanos qualificados. Todavia, se 
no futuro algum verdadeiro perigo 
para a sobrevivência dos tribunais 
de contas vier a materializar-se, ele 
só poderá resultar de um fato: se, por 
iniciativa ou omissão dos próprios 
membros do Corpo Deliberativo, 
desaparecer a independência visada 
pela Constituição, nas garantias que 
lhes dá.  

o  s e n h o r  f i c o u  c o n h e c i d o   
como um homem combativo e ético,  
não por acaso titulado “guerreiro” 
por  colegas  e  admiradores.  o 
que o senhor pensa sobre o atual 
momento político do brasil?

De algum tempo para cá tem 
crescido o clamor contra as violações da 
ética na política. Pelo teor de denúncias 
e protestos, a indignação se concentra 
num tipo específico de imoralidade: 
a corrupção. Mas esta não é apenas 
infração moral e sim transgressão à lei. 
É  crime e como tal  tem que ser 
rigorosamente punida desde que 
provada.  

Crime não se presume. Presunção 
é de inocência segundo a Constituição 
do Brasil e a Carta da Organização 
das Nações Unidas. O certo, contudo, 
é que a torrente de acusações produz 
em muitos a impressão de que nossos 
políticos, na maioria, são desonestos. Se 
isso fosse verdade, estaríamos diante 
de um trágico dilema; ou a atividade 
política neste país é intrinsecamente 
corruptora ou a sociedade brasileira 
de hoje é essencialmente corrupta. 
A consciência nacional repele essa 
alternativa aterradora.
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E
nsaísta e professor univer-
sitário, Marcos Vinicios 
Rodrigues Vilaça nasceu em 
Nazaré da Mata, Pernambuco, 
exerceu relevantes funções 

públicas e ocupou os principais postos da 
área pública cultural do Brasil.

Sétimo ocupante da Cadeira n.º 26 
da Academia Brasileira de Letras, eleito 
em 11 de abril de 1985, Marcos Vilaça 
tem obras traduzidas para inglês, francês, 
italiano, espanhol, japonês e alemão. 
Em 15 de dezembro de 2005, assumiu a 
presidência da ABL, que desempenhou 
por dois anos, ricos em eventos abertos 
ao público e de produção cultural.

Marcos Vilaça foi ministro do Tribunal 
de Contas da União, do qual foi presidente 
reeleito, e atualmente integra a diretoria 
e conselhos de inúmeras instituições 
culturais e esportivas. É detentor de 
inúmeras honrarias e condecorações 
nacionais e estrangeiras.

 ministro, o senhor é formado 
em ciências Jurídicas e sociais pela 
faculdade de Direito da universidade 
federal de pernambuco-pe (1962). 
Como foi a trajetória profissional 
do senhor até chegar ao tribunal de 
contas da União?

São mais de 50 anos de atividades 
já computados. Passei por assessoria 
jurídica do Legislativo da minha província, 
pela docência na mais antiga Escola 
de Ciências Jurídicas do Brasil, a do 
Recife; pela coordenação nacional de 
programas inovadores no plano do 
desenvolvimento social; presidi a Legião 
Brasileira de Assistência – à época, a 
maior agência de desenvolvimento 
social da América Latina – e deixei belas 
marcas digitais desse trabalho. Passei 
pelo corpo diretivo do também, àquele 
tempo, maior banco social da América 
Latina, a Caixa Econômica Federal; pela 
secretaria particular da Presidência 

da República, com José Sarney, e pelo 
Tribunal de Contas da União. Fui um 
“barnabé”. Ganha-se pouco, trabalha-se 
muito, é gratificante e, de vez em quando, 
divertido. Como se vê, situações bem 
diversificadas, nessas atividades, mas há 
uma constante de cultura e ação social em 
tudo que me tocou fazer. Nos armários 
da memória, não guardo amarguras, ao 
contrário: tenho a sensação do dever 
cumprido.

 como ministro e presidente do tcU, 
quais foram as principais metas do 
senhor?

No TCU, busquei a modernização 
administrativa e tentei estabelecer uma 
maior articulação internacional com 
instituições americanas e inglesas. Criei 
a Associação dos Tribunais de Contas dos 
Países de Língua Portuguesa. Também fiz 
alianças internas com a Fundação Getulio 
Vargas e algumas universidades, para 

Ministro do Tribunal de Contas da União
Membro da Academia Brasileira de Letras

Marcos Vinicios Vilaça

“Nos armários da memória, 
não guardo amarguras, ao 
contrário: tenho a sensação 
do dever cumprido.”
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qualificação profissional dos servidores. 
Como é possível auditar, por exemplo, 
questões ligadas ao meio ambiente 
sem conhecimento técnico do assunto? 
Considero que este foi o meu melhor 
serviço à frente do Tribunal.

 como o senhor analisa a atuação 
dos tribunais de contas nos dias 
atuais?

Devemos resistir a muita coisa 
por gosto pessoal e por fidelidade ao 
institucional TCU. Resistir aos vesgos 
e deformados por ideologia, que não 
suportam a natureza essencialmente 
democrática do Tribunal. Não toleram o 
outro. Resistir com os que se incomodam 
com a visão de Estado, indispensável 
ao Tribunal, porque preferem que 
nos limitemos às viseiras meramente 
regimentais, como se não fosse dado 
o direito de ver além, de insistir numa 
doutrina da qualidade do serviço público. 
O Estado não pode ser a apoteose de 
nada. Não há o bom público se não há 
carnação social. Vivo convencido até 
hoje de que o certo é ter esperança. 
Esperança militante, que é todo o 
contrário da futurologia predatória. 
A esperança militante dá espessura 
histórica à Corte.

 para o senhor, qual a importância 
dos tribunais de contas no exercício 
do controle externo?

Nunca será demasiado insistir em 
que a democracia somente prospera 
no pluralismo. Eleição, periodicidade 
de mandatos, mediação e liberdade de 
imprensa, independência dos poderes, 
garantia dos direitos políticos e sociais 
são algumas das suas características 
fundamentais. Claros deveres de cidadania 
também têm sua essencialidade. Não só 
direitos, mas direitos e deveres. Nada mais 
forte como expressão democrática que a 
repartição do poder. Poder político, social 
e econômico. No meu modo pessoal de 
ver, acredito que é assim o entendimento 
de democracia a prevalecer no Tribunal 
de Contas da União.

 o senhor é autor de vários livros, 
ocupante da cadeira n.º 26 da 
academia brasileira de letras, tendo, 

ainda, exercido diversas funções 
públicas. de que maneira o senhor 
conseguiu conciliar atividades tão 
diversas?

Qual a fórmula para o exercício 
simultâneo de tantas atividades? 
Desconfie de uma pessoa que não tem 
tempo. Tempo a gente faz.

 o que a literatura representa em 
sua vida?

Desembarquei muito novo nos 
clássicos da literatura brasileira. Mas 
um livro que me marcou muito foi A 
vigésima quinta hora, do escritor romeno 
Virgil Gheorghiu, muito interessante. 
E fui por essa gente, pela poesia de 
Manuel Bandeira, de Carlos Drummond 
de Andrade, de Mauro Mota. Mas no 
plano da literatura era mesmo Machado, 
Graciliano e José Lins do Rego. E, no 
ensaísmo, a influência marcante em mim, 
básica, dominante, absoluta, é Gilberto 
Freyre, uma verdadeira obsessão. Eu 
sabia que não tinha talento para ser 
romancista, por isso passei para o 
ensaio. Meu amigo Roberto Cavalcanti de 
Albuquerque pode confirmar essa minha 
vocação. Diz que sou assim e que minha 
obra, quando trata de qualquer tema, é 
assim. Até mesmo, segundo ele, quando 
eu estava no Tribunal de Contas da União. 
No momento de emitir um parecer, eu 
fazia, a meu modo, um pequeno ensaio. 
Como autor escrevi, juntamente com 
meu amigo Roberto Cavalcanti, Coronel, 
coronéis, que foi um marco para nós 
dois. É um livro de grande importância 
hoje para os pesquisadores do tema, ao 
lado do espetacular Coronelismo, enxada 
e voto, do Victor Nunes Leal. Antes do 
Coronel, coronéis, publiquei Conceito 
da verdade, ensaios, em 1958. Depois 
vieram A escola e Limoeiro (1960); 
Em torno da sociologia do caminhão 
(1961); Presença na faculdade (1962); e 
Cooperação, cultura e ruralismo (1964). 
O que mais me agrada é Em torno da 
sociologia do caminhão, que recebeu o 
Prêmio Joaquim Nabuco da Academia 
Pernambucana de Letras, onde me 
tornei Acadêmico com apenas 26 anos 
de idade.

Que ações à frente da academia 

brasileira de letras proporcionaram 
maior satisfação ao senhor?

Não sei se minha vinda para a 
Academia foi uma questão de motivação 
ou aconteceu naturalmente. Prefiro 
acreditar na segunda hipótese. Fui eleito 
para a Cadeira n.º 26, na sucessão do 
meu amigo e conterrâneo Mauro Mota. 
O que me honrou muito. Assumi em 2 de 
julho do mesmo ano. Tenho orgulho de, 
com meus pares, ter tornado a Academia 
um movimentado centro de atividades 
culturais, estudos e entretenimento. 
Hoje ela é frequentada por jovens 
de todas as idades que lotam o Petit 
Trianon, a Galeria Manuel Bandeira e 
o Teatro R. Magalhães Jr., locais onde 
realizamos nossos principais eventos. O 
papel da Academia Brasileira de Letras 
é o de preservar e valorizar a memória 
nacional: a língua como instrumento 
do conhecimento e da convivência; as 
letras como reveladoras e formadoras 
da identidade nacional, sem deixar de 
fora nada do que é humano: a ciência, 
que reside no espírito, que observa e 
explica; e a poesia, que habita a alma, 
que sente e compreende. Podemos 
afirmar, sem medo de errar, que a 
Academia é outra bem diferente daquela 
do fim do século passado. Desejamos, eu 
e meus pares, que fique cada vez mais 
evidente que a Academia não existe para 
entesourar cultura, mas para socializá-
la. Em 2006 criamos o Seminário Brasil, 
brasis e, por intermédio dele, abrimos as 
portas da Casa também para discussões 
sobre temas atuais que têm despertado 
a curiosidade, o interesse e, acima 
de tudo, a necessidade de reflexão 
por parte da sociedade. Mas não foi 
apenas isto. Temos semanalmente ciclos 
acadêmicos, com debates sobre temas 
atuais ou em memória dos nossos que 
já se foram. Toda semana temos teatro, 
cinema, música popular brasileira. 
Uma vez por mês, concertos de música 
clássica, com a participação de músicos 
de primeira grandeza no universo 
erudito brasileiro. Nossas exposições 
lembram nossos confrades ou exibem 
telas ou esculturas de importantes 
artistas nossos. Tudo aberto ao público, 
com entrada grátis. Talvez seja tudo 
isso.
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Jornal a tarde
15 de julho de 2011

Matérias publicadas na imprensa que, por 
sua atualidade, não perderam o interesse.

Vale a pena ler de novo
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Jornal o Globo
18 de junho de 2011
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Jornal o Globo
30 de junho de 2011



99 Revista TCMRJ    n. 48 - setembro 2011

Jornal o Globo
20 de abril de 2011



Rinite Alérgica
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Dra. Fátima Emerson
Médica Alergista
Professora do Curso de 
Pós-Graduação em Alergia 
da Faculdade de Medicina 
de Petropólis

Caso queira receber a cópia em 
PDF do livro “É mais feliz quem respira 
pelo nariz”, escrito pela Dra. Fátima 
Emerson e pelo Dr. Nelson Guilherme 
Cordeiro, envie um e-mail para: 
blogdalergia@gmail.com

dicas:
Crie uma rotina de limpeza diária em sua casa, 

• 
utilizando pano umedecido. Evite produtos de limpeza com odor ativo: água, sabão e álcool são alternativas seguras.
No quarto de dormir, encape travesseiros e colchões e 

• 
troque lençóis e fronhas duas vezes na semana. Caso tenha almofadas, utilize capas laváveis. Evite guardar objetos em baixo de camas ou em cima de armários. Animais de estimação devem ser mantidos afastados 

• 
dos dormitórios.
Não fume e não deixe que fumem em sua casa.

• 
Caminhe, pratique exercícios e alimente-se bem. 

• 

tratar a rinite engloba vários cuidados:

1) Medicamentos de ação aliviadora, para resgate 

dos sintomas já instalados. Anti-histamínicos estão 

indicados, preferindo-se os modernos, não sedantes.

2) Medicamentos controladores, que atuam na 

inflamação nasal, proporcionando condições para 

evitar crises. Corticóides inalados em forma de spray 

nasal são indicados para este fim. Estes medicamentos 

são formulados de maneira especial em doses mínimas 

(microgramas), permitindo o uso seguro à longo prazo, 

com poucos efeitos colaterais.

3) Imunoterapia específica com aeroalérgenos (vacina 

para alergia): indicada nos casos onde a alergia for 

comprovada.

4) Controle ambiental e higienização contra ácaros, 

poeiras, fungos e outros fatores agravantes que possam 

piorar a doença.

E
spirros, nariz entupido, escorrendo, voz fanhosa, 
olhos lacrimejando. Coçam os olhos, o nariz, os 
ouvidos e a garganta... Gripe? Resfriado? Não, é 
a rinite alérgica! Doença pouco valorizada, mas 
que pode incomodar bastante, com suas crises 

repetidas. A rinite não mata e não é uma doença incapacitante, 
mas pode trazer sérias consequências para a saúde. 

A rinite é hereditária, ou seja, tem origem genética. Mas, 
para que a doença apareça, a genética interage com o ambiente, 
resultando na doença. Os casos de rinite aumentaram muito 
nos últimos anos, no Brasil e no mundo, em função de vários 
fatores, tais como: poluição, modificação das residências, 
alimentação, estilo de vida, entre outros. No Brasil, cerca de 30% 
da população têm rinite alérgica, constituindo um problema de 
saúde pública. 

A base da doença é a inflamação repetida e persistente 
da mucosa nasal. Com o passar do tempo, a doença passa a 
acometer também as estruturas vizinhas: seios da face, olhos, 
ouvidos, garganta, pulmões, resultando em outras doenças, 
chamadas de “comorbidades da rinite alérgica”. 

A complicação mais comum da rinite é a sinusite, que se 
acompanha comumente de gotejamento de secreção pós nasal 
e acessos de tosse, com piora noturna. A rinite também pode 
acarretar distúrbios do sono como, por exemplo, roncos, insônia 
e apneia do sono. O descanso prejudicado pode gerar sonolência 
diurna e dificuldade em se concentrar nas atividades diárias. 

A rinite  pode desencadear  ou agravar  cr ises 
de asma. É comprovado que o tratamento da rinite 
melhora a asma, diminui a hiperreatividade brônquica e 
proporciona redução das crises e internações por asma. 
O tratamento da rinite visa a controlar a inflamação da mucosa 
nasal, conquistar o bem-estar do paciente e melhorar sua 
qualidade de vida. Os medicamentos são fortes aliados neste 
combate. Mas, tratar não se resume ao uso de remédios, sendo 
importante que o paciente seja orientado sobre a doença e sobre 
as medidas de prevenção. 

O tratamento deve ser mantido de forma permanente e não 
apenas nas crises. 



TCMRJ implementa 
Programa de Modernização

em pautaem pauta
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A apresentação do projeto de 
modernização institucional 
do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro 

reuniu a todos os servidores da Casa, 
no Auditório Luiz Alberto Bahia, em 
19 de julho. Por ocasião do Seminário 
de Partida do Projeto, os participantes 
puderam conhecer o Plano Estratégico 
de Modernização do TCMRJ e a empresa 
MBS Consulting, que irá conduzi-lo.

 Com conclusão prevista para final de 
julho de 2012, o projeto está dividido em 
nove fases, entre as quais: mapeamento 
e  análise da  situação  atual,  definição 
de nova estrutura organizacional, 
m a p e a m e n t o  d e  c o m p e t ê n c i a s , 
elaboração da política de gestão de 
pessoas, e revisão do plano de cargos e 
carreiras. O projeto trata, também, das 

Seminário de Partida 
apresenta Plano de 
Modernização do TCMRJ

Presidente Thiers Montebello solicita o envolvimento de todos

Auditório atento assiste à apresentação do Plano de  Modernização do TCMRJ
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Villi Longhi, consultor da MBS, que implementará o Plano 

possíveis reações humanas diante da 
implementação das mudanças previstas: 
temor, negação, crise de identidade, e, 
por fim, busca de soluções.

Ciente da necessidade de integração 
de esforços dos servidores, o presidente 
do TCMRJ, Thiers Montebello, pediu 
a ajuda de todos. “Se envolvam nesse 
processo, colaborem, se empenhem; 
deem opiniões, mas sem perder de vista 
as peculiaridades do nosso Tribunal: 
nossa realidade de controle externo, 
diferente dos demais tribunais do Brasil. 
O projeto só terá resultado positivo se 
todos participarem”. 

 O  projeto  de  modernização 
institucional decorre de inúmeras 
diretrizes do Programa de Modernização 
do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros – 
Promoex, criado em 2004, com a 
finalidade de  fortalecer  o  sistema de 
controle externo como instrumento da 
cidadania e da efetiva, transparente e 
regular gestão dos recursos públicos.

Ingresso através do último concurso 
público para Técnico de Controle 
Externo, Rodrigo Eugênio da Silva 
trabalhou durante 16 anos na 

empresa de consultoria Accenture. Lá, 
desenvolveu junto a clientes do setor 
público programas de modernização 
semelhantes aos que o TCMRJ inicia agora. 
Após assistir ao seminário de partida 
apresentado por Villi Longhi, consultor 
da MBS, o novo funcionário se candidatou 
para apresentar sua experiência na área. 
 Em sua exposição, feita para o 
grupo de suporte e assessoramento, 
Rodrigo falou sobre um ponto crucial 
do processo, que é a execução da 
mudançaa. “Não é uma atividade, é um 
programa de transformação”, disse ele, 
alertando para a necessidade de ações 
estratégicas no sentido de evitar que 
o programa estacione num “eterno 
estado intermediário”. Segundo Rodrigo, 
é fundamental arquitetar a mudança. 
 “Quando termina a discussão interna e 
se conclui o novo desenho organizacional 
é que surge o impasse: como sair do 

Rodrigo Eugênio da Silva, lotado na 1ª  IGE, em sua exposição para o grupo de 
suporte e assessoramento

  Por fim, Rodrigo apresentou pesquisa 
realizada pela Accenture, que verificou 
que a probabilidade de realização 
dos  benefícios  aumenta  quando  a 
organização investe significativamente 
no projeto de implantação da solução 
e busca utilizar extensivamente a 
solução em suas áreas. Outro aspecto 
percebido  foi o  fato de os benefícios 
levarem um certo tempo para se realizar. 
“As organizações precisam de tempo 
para absorver o impacto da mudança 
representada pelo novo sistema antes de 
partir para novas ações”, concluiu ele. 

Novo servidor expõe experiência

papel para a realidade?”, questionou o 
novo técnico. Alguns órgãos, contou ele, 
optam por contratar ajuda externa para 
conduzir o processo de mudança, como os 
bancos de fomento BNDES e BRDE. “Seja 
de que forma for, há que se criar um plano 
de implantação das soluções”, insistiu 
Rodrigo, sugerindo a criação de um 
escritório de projeto, para acompanhar 
a implementação e a implantação do 
programa de modernização, composto por 
assessorias específicas para modelagem 
de processos, análise e projeto de sistemas 
e tecnologia da informação, entre outras. 
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O Tribunal  de  Contas  do 
Município do Rio de Janeiro, 
nos seus trinta anos de 
existência, vem alargando 

seus passos no cumprimento de sua 
missão constitucional como órgão de 
controle, visando a melhoria da gestão 
pública e a defesa dos interesses da 
sociedade da segunda maior cidade 
brasileira, o Rio de Janeiro.

Nesse sentido, foi constituído um 
grupo de trabalho, coordenado pelo 
Núcleo de Estudos e Planejamento 
(NEP), que intensificou as participações 
em reuniões promovidas pelo Programa 
de Modernização do Controle Externo 
(PROMOEX) e a busca de parcerias. 
Como fruto desses esforços, foi traçado 
o Plano Estratégico do Tribunal, com a 
colaboração  de   representantes de todos 
os setores da Instituição.

Logo em seguida, em consonância 
com as diretrizes do PROMOEX e dentro 
dos objetivos do Plano Estratégico, o 
TCMRJ, através de concorrência do tipo 
técnica e preço, contratou consultoria 
para conduzir o Projeto de Modernização 
Institucional.  Esta consultoria objetiva 
modernizar os Processos de Trabalho, 
redesenhar a Estrutura Organizacional e 
adequar a Política de Gestão de Pessoas 
do TCMRJ de forma alinhada com a 
missão, visão e os objetivos estratégicos 
institucionais.    Conforme  define  o 
próprio Edital, deverão ser analisados 
os principais aspectos relacionados à 
rotina da Instituição para mapeamento, 
identificação e redefinição de métodos, 
técnicas e procedimentos dos  processos 
de trabalho, levando em consideração as 
ferramentas tecnológicas disponíveis, 
para  identificar os processos  comuns 

e avaliar o nível de integração e 
interdependência,  classificá-los  por 
relevância e apresentar soluções para 
que possam ser operacionalizadas 
de  forma  eficiente,  contemplando  o 
redesenho da estrutura organizacional 
deste Tribunal.

No que se refere à área de Gestão 
de  Pessoas  do  TCMRJ,  a  redefinição 
de políticas inclui treinamento e 
transferência de tecnologia, a adequada 
distribuição pelos diversos setores, com a 
instituição de mecanismos promotores da 
valorização e motivação dos servidores, 
buscando o cumprimento dos objetivos 
estratégicos da Instituição.

O Seminário de Partida, que foi 
realizado em 19 de julho de 2011, 
teve como objetivo sensibilizar os 
funcionários do Tribunal.  Nessa mesma 
data, a Resolução nº 708 definiu o grupo 

Modernização institucional: 
nova realidade do TCMRJ

Apresentação dos resultados da fase de mapeamento dos processos de RH
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Servidores durante a validação do mapeamento de processos da SGCE

O responsável pelo NEP, Carlos Augusto Werneck, explica o mapeamento de processos

que estará em permanente contato com 
a consultoria, ao longo do contrato, com 
o objetivo de dar o suporte necessário ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

É fundamental mencionar que cerca 
de 70 funcionários, representantes das 
áreas fim e administrativa, participarão 
das nove fases do projeto, que se estende 
até junho de 2012.

Através de 180 questionários 
respondidos,  foi  identificada  a  visão 
que os funcionários do Tribunal têm a 
respeito do Programa de Modernização 
Institucional, sendo apresentados 
os riscos que devem ser levados 
em consideração na condução e  na  
implementação do projeto. As conclusões 
da pesquisa serão utilizadas para gerar 
ações preventivas quando da  efetivação 
das mudanças propostas.

O mês de agosto foi rico em ações.  
Foi realizado o curso de capacitação para 
mapeamento e redesenho dos processos 
de trabalho e, a partir das atividades, 
o mapeamento da situação atual e a 
projeção de novos processos, envolvendo 
os departamentos de controle externo, 
financeiro,  de  pessoal,  informática  e 
serviços gerais, buscando  identificar o 
que pode ser melhorado.

A participação entusiasmada das 
equipes técnicas, constatada pela visita 
feita pelo Presidente, Conselheiros e 
Procurador-Chefe do TCMRJ às salas 
de discussão, vem rendendo frutos ao 
antecipar ações que não precisam esperar 
a etapa de redesenho do processo. Um 
exemplo é  a  questão  da   cobrança   de  
diligências  não  cumpridas  dentro  do  
prazo,  que  é  objeto  de  documento 
já preparado,  contendo  sugestões de 
novos procedimentos.

O mês de setembro foi dedicado 
às últimas validações da fase de 

mapeamento dos processos internos 
atuais com muito sucesso, abrindo uma 
nova perspectiva de atuação dos diversos 
setores do TCMRJ e nos desdobramentos 
para as diversas etapas programadas 
para os próximos meses.

Um ponto fundamental  deve 
ser destacado neste Programa de 
Modernização do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro que é o da 
interação entre as pessoas da organização, 
possibilitando o conhecimento sobre a 
atuação de cada um e da Instituição como 
um todo.
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Em 8 de junho, o Presidente 
do TCMRJ, conselheiro Thiers 
Montebello, desejou boas-
vindas aos novos servidores 

da Casa, aprovados no concurso público 
que selecionou analistas de informação, 
engenheiros e técnicos de controle 
externo. Na ocasião, Thiers afirmou que os 
novos servidores são muito bem-vindos 
e que o TCMRJ representa a grandeza 
dos tribunais de contas de todo o Brasil: 
“Os tribunais de contas evoluíram, 
avançaram, cresceram; se agigantaram 
não somente em competência, mas em 
termos de qualidade de sua gente”. 

A cerimônia de recebimento dos 
novos servidores, realizada no Auditório 
Luiz Alberto Bahia, contou também com 
a presença do Chefe de Gabinete da 
Presidência, Sérgio Domingues Aranha; do 
Assessor Especial da Presidência, Sérgio 
Tadeu Sampaio Lopes; do Secretário-
Geral de Controle Externo, Marco 
Antonio Scovino; do Secretário-Geral de 
Administração, Heleno Chaves Monteiro; 
do responsável pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas - NEP, Carlos Augusto Werneck; 
e do Assessor de Segurança Institucional, 
José Renato Torres Nascimento, entre 
outros servidores.

Thiers Montebello disse estar 

Presidente do TCMRJ dá 
boas-vindas aos novos servidores

satisfeito com o resultado deste concurso, 
terceiro da gestão: “A cada concurso, em 
que chega gente nova, é uma alegria 
muito grande. (...) Vocês vêm com o 
fulgor de quem está chegando, com o 
interesse de quem quer se integrar; 
e quem se integra ao Tribunal, vive o 
Tribunal. Quem quer ver o Tribunal 
crescer, quem veste a camisa, para usar 
expressão muito usual, é meu amigo”.

Para o presidente, os aprovados 
neste concurso são de “alto nível” e 
vão encontrar corpo técnico também 
muito  qualificado.  Thiers  prometeu 
estar ao lado dos que vêm dispostos a 
auxiliar o Tribunal, “aos que chegam 
querendo participar, oferecendo o 
melhor para a Administração, querendo 
exercer o controle, sérios e interessados 
em valorizar e aprimorar o serviço 
público; esses são todos meus amigos 
queridos, vão poder contar sempre com 
o presidente”.

Sobre o sistema tribunais de contas, 
Thiers afirmou que, apesar de algumas 
críticas, a composição da Corte de 
Contas foi feita de maneira acertada 
pelo Constituinte: “Se a sua aplicação 
e materialização é deformada, eu creio 
que o tempo corrigirá. Nós temos 
também a responsabilidade de lutar 

Thiers Montebello fala aos novos sevidores

Novos servidores durante a palestra de boas vindas

para que aprimoremos isso. Eu cumpro 
a minha parte. Tenho um pedacinho 
de responsabilidade nessa mudança. 
Sou Vice-Presidente da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) e participo de todo esse 
processo de emolduração de um novo 
sistema de composição mais ideal”.

Após as palavras do presidente, 
os novos servidores se apresentaram, 
informando a formação, ocupação 
anterior e expectativas frente aos 
novos  desafios  como  servidores  do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro. 
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Novos concursados

Alexandre e Mota Pinto
Técnico de Controle Externo 
Formação: Ciências Navais – 
Escola Naval 
Último emprego: oficial da 
Marinha do Brasil

Alvaro Augusto Couri 
Barbosa 
Engenheiro 
Formação: Engenharia Civil - 
UENF 
Último emprego: engenheiro 
civil na área de projetos e 
consultoria de engenharia

Antonio Francisco Gioia 
Soares Junior
Técnico de Controle Externo 
Formação: Administração de 
Empresas - UFRRJ 
Último emprego: Aeronáutica

Assad Salim Saker Junior
Técnico de Controle Externo 
Formação: Veterinária - UFF 
Último emprego: analista 
de planejamento, gestão e 
infraestrutura em informações 
geográficas do IBGE

Augusto Cesar Pires 
Spinelli
Analista de Informação 
Formação: Ciências da 
Computação – UFPE 
Último emprego: líder de 
projetos e gestor de qualidade 
do SERPRO/Florianópolis

Beatriz Dianin Ribeiro de 
Sousa
Técnico de Controle Externo 
Formação: Administração de 
Empresas – UFRJ 
Último emprego: assessora 
técnica de planejamento 
e orçamento da Secretaria 
Municipal de Fazenda

Alejandro Daniel Batista 
Gonzáles
Técnico de Controle Externo 
Formação: Direito – 
Universidade Gama Filho 
Último emprego: assistente 
técnico administrativo 
da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil

Alessandro Rafael Blenk
Técnico de Controle Externo 
Formação: Odontologia – 
Universidade Estadual de Maringá 
Último emprego: cirurgião 
dentista – profissional liberal

Alexandre de Luna 
Sodré Leal
Técnico de Controle Externo 
Formação: Direito – Faculdade 
Cândido Mendes 
Último emprego: agente de 
Fazenda da Secretaria Municipal 
de Fazenda

Carlos Eduardo Jun Futida
Técnico de Controle Externo 
Formação: Engenharia Civil 
– USP 
Primeiro emprego

Carlos Fernando das 
Chagas 
Técnico de Controle Externo 
Formação: Pós-graduado em 
Análise e Projeto e Gerência de 
Sistemas – PUC 
Último emprego: especialista em 
telecomunicações da OI

Daniel Araújo Ribeiro
Técnico de Controle Externo 
Formação: Direito – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Último emprego: analista de 
planejamento e orçamento de 
finanças públicas da Secretaria 
de Estado de Fazenda/SP

Danielle Chiaretti dos 
Santos
Técnico de Controle Externo 
Formação: MBA em Finanças 
– UFRJ 
Último emprego: analista 
de planejamento, gestão e 
infraestrutura em informações 
geográficas do IBGE

Eliza Chaves França
Analista de Informação 
Formação: Mestranda em 
Engenharia de Sistemas e 
Computação – COPPE/UFRJ 
Último emprego: analista de 
tecnologia da informação do 
DATAPREV 

Emil Leite Ibrahim
Técnico de Controle Externo 
Formação: Administração de 
Empresas – UERJ 
Último emprego: técnico de 
controle interno da CGM/RJ

Felipe Galvão Puccioni
Técnico de Controle Externo 
Formação: Pós-graduando em 
Políticas Públicas – UFRJ 
Último emprego: analista de 
planejamento e orçamento 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão/RJ

Flávio Luiz Assis de Almeida
Técnico de Controle Externo 
Formação: Ciências Contábeis – 
Universidade do Grande Rio 
Último emprego: contador da 
Advocacia-Geral da União

Francisco André Balieiro 
Anastácio da Costa
Técnico de Controle Externo 
Formação: Filosofia – Pontifícia 
Universidade Gregoriana/Roma 
Primeiro emprego
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Giovana Espolador 
Chaves
Engenheiro
Formação: Engenharia 
Civil – USP 
Último emprego: engenheira 
civil da Caixa Econômica 
Federal

Gustavo Henrique de Moura
Técnico de Controle Externo
Formação: Relações Internacionais 
– UNESP 
Último emprego: trainee 
corporativo do Grupo Pão de 
Açúcar/SP

Gustavo Luiz Machado
Técnico de Controle Externo
Formação: Administração de 
Empresas – Universidade Gama 
Filho 
Último emprego: administrador 
da Advocacia-Geral da União 

Humberto Felbinger 
Cossu de Vasconcelos
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Navais 
– Escola Naval 
Último emprego: auditor 
fiscal tributário municipal 
de São José do Rio Preto/SP

Ivo Hochleitner Junior 
Engenheiro
Formação: Engenharia Civil 
– UFRJ 
Último emprego: técnico 
superior de perícias e avaliações 
imobiliárias da Procuradoria 
Geral do Estado/RJ 

Janice Garcia Alves Galvão 
D’império Teixeira
Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia Civil 
– UERJ 
Último emprego: fiscal de 
atividades econômicas da 
Secretaria Municipal de 
Fazenda/RJ

Jorge Luís Campinho 
Pereira da Mota 
Engenheiro
Formação: Mestrado em 
Engenharia Civil – COPPE/
UFRJ 
Último emprego: engenheiro 
civil da Sondotécnica 
Engenharia de Solos S.A.

José Renato Moreira da 
Silva de Oliveira
Engenheiro
Formação: Pós-doutorando em 
Engenharia Civil – UFRJ 
Último emprego: engenheiro 
militar do IME

Leandro Borges Vaz 
Branco 
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Navais – 
Escola Naval 
Último emprego: oficial da 
Marinha do Brasil

Leandro Monteiro de Faria
Técnico de Controle Externo
Formação: Odontologia – UERJ 
Último emprego: cirurgião 
dentista – profissional liberal

Leonardo Franklin Fornelos 
Engenheiro
Formação: Engenharia Civil – UFRJ 
Último emprego: engenheiro civil 
da Enel Brasil Participações Ltda.

Leonardo Ribeiro 
Fernandes 
Engenheiro
Formação: Engenharia de 
Fortificação e Construção 
– IME 
Último emprego: engenheiro 
militar do IME

Livia Maria de Oliveira 
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Biológicas 
– UFRJ 
Último emprego: analista 
judiciário do TJ/RJ 

Luciana Silva 
Rodrigues Santos
Engenheiro 
Formação: Engenharia – 
UERJ 
Último emprego: engenheiro 
civil da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro

Lucien Cristian de 
Campos 
Analista de Informação
Formação: Cursando MBA em 
Engenharia da Computação 
Avançada – UFRJ 
Último emprego: técnico 
superior de análise de sistemas 
e métodos da PGE/RJ

Luis Fernando Cosentino 
Donato
Técnico de Controle Externo
Formação: MBA em Marketing 
– FGV 
Último emprego: técnico 
judiciário do TRF/2ª Região

Luiz Carlos Teixeira 
Coelho Filho
Engenheiro
Formação: Mestrado em 
Informática – UFAM 
Último emprego: consultor junto 
ao projeto e-foto - profissional 
liberal 

Luiz Fernando Fernandes 
de Albuquerque
Analista de Informação
Formação: Doutorado em 
Informática – PUC/RJ 
Último emprego: Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

Luizimar Feliciano de 
Araújo Junior 
Engenheiro
Formação: Engenharia Civil 
– UERJ 
Último emprego: técnico 
de projetos, construção e 
montagem da Refinaria de 
Duque de Caxias – Petrobras

Magna Regina Regis de 
Andrada
Técnico de Controle Externo
Formação: Matemática – UFRRJ 
Primeiro emprego

Marcelo Merenda Pereira
Técnico de Controle Externo
Formação: Administração de 
Empresas – UFRJ 
Último emprego: assistente 
técnico administrativo do 
Ministério da Fazenda 
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Marne Sérvulo de 
Alvarenga 
Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia Elétrica - 
UNICAMP  
Último emprego: analista 
tributário da Receita Federal 
do Brasil

Melissa Garrido Cabral 
Técnico de Controle Externo
Formação: Mestrado em 
Matemática Aplicada à Finanças 
– IMPA 
Último emprego: analista 
de planejamento, gestão e 
infraestrutura em informações 
geográficas do IBGE

Natasha Escher Carvalho 
Técnico de Controle Externo
Formação: Farmácia – UFP 
Último emprego: Farmacêutica 
da Drogaria Catarinense 

Otto Louro Stutz
Analista de Informação
Formação: MBA TI em Gestão de 
Negócios – UERJ 
Último emprego: especialista na 
área de inovação tecnológica/ 
infraestrutura da TIM Celular

Rafael Lima do Amaral 
Técnico de Controle Externo
Formação: Administração – 
Universidade Estácio de Sá 
Último emprego: agente de 
inspeção do controle urbano da 
Secretaria de Ordem Pública

Rafael Sorosini Oliveira
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Navais – 
Escola Naval 
Último emprego: técnico 
judiciário do TRT/ 1ª Região

Renata Teixeira Baptista
Engenheiro
Formação: Engenharia Civil 
– UFRJ 
Último emprego: engenheira 
civil da Eletrobrás 
Termonuclear S.A.

Ricardo Fernandes Neto
Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia de 
Produção – UFMG 
Primeiro emprego

Roberson Fernandes 
Loriato
Analista de Informação
Formação: Mestrado em 
Engenharia Nuclear – IME 
Último emprego: analista de 
informação da Schlumberger 
Serviços de Petróleo

Roberto Mauro Chapiro
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis – 
Faculdade Moraes Júnior 
Último emprego: contador da 
Advocacia-Geral da União

Rodrigo Eugenio da Silva 
Técnico de Controle Externo
Formação: MBA Executivo em 
Gestão de Negócios – IBMEC 
Último emprego: executivo da 
Vertical de Serviços Públicos 
Accenture do Brasil Ltda.

Rômulo Ferreira da 
Silva
Engenheiro
Formação: Engenharia Civil 
– UFRJ 
Primeiro emprego

Rondiney Bonin Ferreira
Engenheiro
Formação: Mestrado em 
Engenharia Civil – UFF 
Último emprego: Secretaria 
Municipal de Habitação/RJ

Sergio Ricardo Gomes 
Marques
Técnico de Controle Externo 
Formação: Pós-graduado em 
Análise, Gerência e Projeto de 
Sistemas – PUC/RJ  
Último emprego: analista de 
sistemas da DATAPREV

Sergio Waldman
Técnico de Controle Externo
Formação: Direito – UFRJ 
Último emprego: advogado – 
profissional liberal

Thiago Ruas Ramos 
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis 
- UFRJ Último emprego: 
assessor do ordenador de 
despesas do Ministério Público 
Federal

Thiago Caldas Franco
Técnico de Controle Externo
Formação: Direito – PUC/RJ 
Último emprego: advogado – 
profissional liberal

Thiago Correia do 
Nascimento
Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Navais - 
Escola Naval 
Último emprego: oficial da 
Marinha do Brasil

Márcia Cristina de 
Albuquerque Wendling 
Técnico de Controle Externo
Formação: Mestrado em Ciências 
em Administração – COPPEAD 
Último emprego: auxiliar de 
controle externo do TCMRJ

Marco Antonio Ferreira 
Gavarra 
Engenheiro
Formação: Mestrado em 
Engenharia Civil – UFF 
Último emprego: engenheiro civil 
da CEDAE

Maria Luiza Sfair da 
Silveira
Técnico de Controle Externo 
Formação: Ciências Sociais 
– UFRJ 
Último emprego: guia turístico
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Pa ra  d e b a t e r  o s  d i r e i t o s 
fundamentais dos profissionais 
da imprensa, o Fórum Nacional 
de Comunicação e Justiça - 

Conbrascom realizou, de 20 a 22 de 
junho, na sede do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, o VII 
Congresso Nacional de Assessores de 
Comunicação e Justiça, cuja abertura 
coube ao procurador-geral de justiça, 
Claudio Soares Lopes, e ao presidente 
do Conbrascom, Moacir Maia.

A Ministra do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e Corregedora Nacional de 
Justiça, Eliana Calmon Alves, proferiu 
a palestra inaugural do Congresso, 
sobre “Direitos Fundamentais da 
Comunicação”. Eliana Calmon defendeu a 
necessidade de melhor entrosamento do 
Poder Judiciário com os profissionais de 
imprensa, por intermédio de assessorias 
de comunicação, como forma de o 
Judiciário se aproximar da sociedade e 
prover publicidade aos atos públicos. 
“É importante abrir as informações do 
Judiciário brasileiro para merecer a 
credibilidade do cidadão. E isso jamais 
será possível sem a comunicação”, 
afirmou. O painel de  abertura  contou 
também com a  part ic ipação do 
conselheiro Nelson Tomaz Braga, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conbrascom 2011 debate 
direitos da comunicação

No primeiro dia do Congresso, 
quatro painéis apresentaram debates 
entre integrantes do Poder Judiciário 
e da imprensa nacional. No primeiro 
painel, “A Justiça na pauta de notícias”, 
os jornalistas Ana Paula Araújo (TV 
Globo), Cristina Grillo (jornal Folha 
de São Paulo), Ancelmo Góis (jornal O 
Globo) e Alexandre Freeland (jornal 
O Dia) apontaram aos assessores de 
imprensa  as  principais  dificuldades 
decorrentes do relacionamento com 
membros do Judiciário: necessidade de 
uso de linguagem mais clara e objetiva, 
fornecimento de informações em tempo 
adequado e a indisponibilidade de 
magistrados para entrevistas.

“A comunicação como princípio de 
transparência na administração pública 
brasileira” foi tema central do segundo 
painel, com João Carlos Souto, presidente 
do Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal; Jorge Hélio Chaves, conselheiro 
do CNJ; Chico Otávio, jornalista de “O 
Globo”; e Anna Ramalho, colunista do 
“Jornal do Brasil”. O debate dividiu opiniões 
sobre a necessidade de o juiz conceder 
entrevistas para explicar decisão judicial 
ou apenas falar por via dos autos.

No terceiro painel, Jorge Duarte, 
da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República, abordou 

aspectos da gestão da comunicação, ao 
apresentar o diagnóstico padrão das 
ferramentas de comunicação no serviço 
público e quais aspectos precisam ser 
aprimorados.

O último painel do dia tratou da 
“nova assessoria de imprensa” na Era 
da Web 2.0. Flávio Damiani, assessor 
técnico da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de Porto 
Alegre, e Sérgio Amadeu, professor da 
Faculdade Casper Líbero, falaram sobre a 
revolução da divulgação de informações 
com o advento das redes sociais. 

Mesas-redondas 
O segundo dia do Congresso foi 

aberto com a mesa-redonda em que 
se discutiu a necessidade de criação e 
atualização das normas reguladoras da 
comunicação no país. Os debatedores 
Rodolfo Machado Moura, diretor da 
Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert), Celso 
Schroeder, presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas, e Venício de 
Lima, professor da Universidade Federal 
de Brasília, criticaram a inexistência de 
legislação específica, desde a revogação 
da Lei de Imprensa, e concordaram 
em afirmar  que  a  normatização  será 
importante instrumento para se colocar 

Mesa de abertura: Thiers Montebello, presidente do TCMRJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, presidente do TCE/RJ, Eliana Calmon, 
Cláudio Soares Lopes, Moacir Maia, Nelson Tomaz Braga, José Antonio Vieira de Freitas FIlho, procurador-chefe do MP/RJ e juíza Cléa 
Maria Carvalho do Couto
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fim no mercado concentrado existente.
Composta pelo corregedor nacional 

do Ministério Público, Sandro Reis; pelo 
secretário de comunicação do Tribunal 
Superior do Trabalho, Renato Parente; 
e pela coordenadora de comunicação 
do Conselho Nacional do Ministério 
Público, Juliana Garcia, a segunda mesa-
redonda do dia enfocou as resoluções 
publicadas pelo CNJ e pelo CNMP, que 
dispõem sobre a comunicação social 
nos órgãos de Justiça. O objetivo de 
ambas as resoluções é dar aos gestores 
do setor subsídios para desenvolverem 
trabalhos que atendam às necessidades 
das instituições e da sociedade, até 
mesmo  sobre  a  questão  financeira, 
exigindo dotação orçamentária por parte 
dos órgãos para contemplar as ações de 
comunicação.

No período da tarde, os congressistas 
puderam  acompanhar  duas  oficinas 
que deram dicas sobre a linguagem 
adequada para cada tipo de veículo 
de comunicação. José Vieira Neto, do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
da Paraíba, falou sobre reportagem para 
televisão e Ciro Pedroza, do TRT do Rio 
Grande do Norte, para rádio.

Apresentada por Lorena Vieira e 
Silvana Ribeiro, da Oficina da Palavra, 
a  terceira oficina abordou aspectos da 
gestão de crise focada no planejamento 
estratégico. Para exemplificar o assunto, 
as palestrantes apresentaram o projeto 
que está em andamento no Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, com o objetivo 
de melhorar o atendimento ao público 
e fortalecer a reputação da Justiça no 
estado. A empresa fez o diagnóstico da 
imagem da  instituição para  identificar 
a percepção dos diversos públicos 
(jurisdicionado, servidores, magistrados e 
outras instituições ligadas ao Judiciário) e 
apresentou o atual plano de comunicação 
entrelaçado à gestão do TJPE.

 
Reuniões setoriais marcam o 

terceiro dia do Congresso 
A realização de reuniões setoriais 

simultâneas com os membros do 
Ministério Público Estadual, Ministério 
Público Federal, Ministério Público do 
Trabalho, Defensorias, Tribunais de 
Contas, Tribunais Regionais do Trabalho, 

Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais 
de Justiça e Justiça Federal ocuparam a 
manhã do terceiro dia do Congresso. Após 
a Plenária Final, na parte da tarde, foi feita 
a leitura da Carta do Rio de Janeiro, com a 
consolidação do que foi aprovado.

Os assessores de comunicação 
de tribunais de contas participaram 
da elaboração da Carta  do Rio, 
documento  firmado  ao  final  do  VII 
Congresso Brasileiro dos Assessores de 
Comunicação da Justiça (Conbrascom). 
Diversas sugestões, inclusive para 
o aprimoramento do trabalho das 
próprias assessorias, foram efetivadas 
durante o evento. Estiveram presentes 
representantes do IRB, TCMRJ, TCE/
RJ, TCE/RR, TCE/RS, TCE/MG, TCE/MS, 
TCE/AM e TCE/TO.

Entre os pontos levantados, os 
assessores dos tribunais de contas 
destacaram a necessidade de todos 
os tribunais de contas elaborarem e 
aprovarem, em Plenário, as próprias 
políticas de comunicação. “É uma forma 
de perenizar as ações de comunicação”, 
argumentou o assessor de Comunicação 
do Instituto Rui Barbosa, Sandro Petrilli, 
relator do relatório setorial dos TCs 
na plenária. “É fundamental que a 
Comunicação seja vista como baliza 
de gestão e não como um adendo”, 
completou.

A Carta do Rio será enviada a 
presidentes de órgãos públicos de todo 
o Brasil, inclusive dos tribunais de contas 
e de instituições representativas, como 
Atricon e IRB.

TCE de Tocantins ganha prêmio
No dia 22, à noite, realizou-se a 

solenidade de entrega do Prêmio Nacional 
Comunicação e Justiça – momento muito 
esperado, considerando-se que, neste 
ano, o número de inscritos nas diversas 
categorias do Prêmio ultrapassou muito 
o esperado. 

O Tribunal de Contas do Tocantins 
foi um dos vencedores da edição 2011 
do Prêmio Nacional de Comunicação 
e Justiça, com 1º e 2º lugares do júri 
popular. Das categorias em que concorreu, 
recebeu 1º lugar em duas, 2º lugar 
também em duas e 3º lugar em uma.  
 O telejornal “TCE Notícia” conquistou 

a primeira colocação na categoria júri 
popular e a segunda colocação na 
categoria programa de TV regional. Já o 
radiojornal “Minuto TCE” ficou com o 2º 
lugar na categoria Júri Popular e 3º como 
programa de rádio. O TCE/TO também 
arrebatou o 1º lugar na categoria projeto 
Institucional. O programa “Agenda Cidadã“ 
foi considerado, pela comissão técnica 
julgadora, a melhor iniciativa nesta área. 
 Na categoria Júri Popular, votaram 
os congressistas do Conbrascom, 
representados por assessores de 
imprensa de órgãos públicos ligados 
ao Poder Judiciário, como Ministério 
Público, Tribunais de Justiça, do Trabalho 
e Eleitorais, Defensorias, além dos 
Tribunais de Contas de todo o país. 
 Os assessores de imprensa Lauri 
Meyer,  Sandro Petrilli  e Vilmara 
Bianchi representaram o Tribunal de 
Contas no Conbrascom e receberam 
os troféus. “Uma grande conquista 
da comunicação tocantinense, já que 
concorremos com grandes estados, com 
grandes orçamentos, como SP, RJ e MG. 
Prova de que investir em planejamento 
de Comunicação Organizacional 
gera resultados”, destacou Petrilli. 
 Lauri lembrou que a premiação é o 
resultado de uma decisão de gestão e 
do esforço e dedicação de toda a equipe 
da Assessoria de Comunicação. “Sem 
uma política de comunicação, estrutura, 
apoio e comprometimento de toda a 
equipe não chegaríamos a lugar nenhum”, 
completou.

Jorge Duarte abordou a comunicação do 
serviço público
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Transparência e celeridade 
foram as  palavras  mais 
ouvidas durante o Seminário 
“Os desafios da transparência 

e do acesso à informação”, que reuniu no 
Auditório do Espaço Cultural Humberto 
Braga, do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, conselheiros, 
servidores e assessores de comunicação 
de diversos tribunais de contas do 
Brasil. 

O encontro aconteceu nos dias 3 
e 4 de outubro, sendo realizado pela 
Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), pelo 
Instituto Rui Barbosa (IRB) e Programa 
de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados e Municípios 
Brasileiros (Promoex), e  organizado  
pelos tribunais de contas do Estado e 
do Município do Rio de Janeiro.

A mesa de abertura do evento 
contou com as presenças do presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro, Jonas Lopes de Carvalho 
Junior; do presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 

Seminário discute 
comunicação dos TCs

Mesa de abertura do evento, composta pelos conselheiros Fernando Guimarães, Severiano Costandrade, Jonas Lopes, Thiers 
Montebello, Antonio Joaquim, Luiz Sergio Gadelha e Heloisa Garcia Pinto, diretora nacional do Promoex

Presidentes Thiers Montebello  e Jonas Lopes com a apresentadora Ana Paula Araújo, da 
TV Globo, após o debate sobre transparência e divulgação da sessão plenária

Thiers Montebello; do presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantis, Severiano Costandrade; da 
diretora nacional do Promoex, Heloísa 
Garcia Pinto; do conselheiro do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do 
Ceará, Luiz Sérgio Gadelha Vieira; do 

vice-presidente do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso, Antonio Joaquim Moraes; 
e do presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, Fernando Augusto 
Mello Guimarães.

O presidente do TCE/RJ, conselheiro 
Jonas Lopes de Carvalho Junior abriu o 
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evento destacando a importância da 
transparência nas ações dos tribunais 
de contas, e o cumprimento de meta da 
sua administração de integrar o TCE-RJ 
ao Sistema de Contas brasileiro. 

Após a abertura do evento o 
presidente do Tribunal de Contas do 
Paraná, Fernando Guimarães, que é 
coordenador do Grupo de Comunicação 
Institucional  (GCI)  do Promoex, 
apresentou pesquisa realizada pelo 
GCI junto a trinta e três tribunais de 
contas relativa à área de comunicação. 
A pesquisa ressaltou a importância da 
comunicação para as cortes de contas, 
já que dos tribunais consultados, 
trinta e dois possuem assessorias de 
comunicação e em trinta e um deles, 
elas estão ligadas à presidência do 
órgão.

Logo após, em mesa-redonda que 
contou com as presenças do presidente 
do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho 
Junior, e do vice-presidente do TCE-MT, 
e presidente em exercício da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), Antonio Joaquim, 
o tema “Transparência/Divulgação da 
Sessão Plenária”, foi debatido com a 
presença do jornalista Merval Pereira, 
do jornal “O Globo” e da rádio CBN. 
O presidente do TCE-PR, Fernando 
Guimarães, mediou os debates.

Na parte da tarde foi discutido 
o tema “Transparência/Divulgação 
de Decisões”, com a participação da 
apresentadora da TV Globo, Ana Paula 

Araújo. Também foram debatedores 
da mesa o presidente do Instituto 
Rui Barbosa e presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantis, 
Severiano Costandrade; o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Fernando Guimarães; o 
conselheiro do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Ceará, Luiz Sérgio 
Gadelha Vieira;   o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, Júlio Assis Corrêa Pinheiro; 
e o procurador-geral do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cavalieri Filho.

No dia 4, Jorge Duarte,  assessor 
especial de Comunicação da Presidência 
da República, ministrou palestra sobre 
“Comunicação na Área Pública”, em 

Conselheiro Marco Peixoto, do TCE/RS, jornalista Merval Pereira e conselheiro Antonio 
Joaquim, do TCE/MT

que fez um painel sobre a evolução da 
comunicação organizacional no Brasil. 
Para Duarte, a Constituição de 1988 
foi um marco para a transparência das 
instituições públicas. Segundo Jorge 
Duarte, a comunicação estratégica, 
entre outros, “alinha objetivos da 
comunicação aos da organização; é 
uma atividade considerada essencial; 
influencia decisões corporativas, e tem 
que ser assumida como responsabilidade 
de todos”, conclui. 

N a  p a l e s t r a  a  s e g u i r,  C i r o 
Marcondes Filho, professor da Escola 
de Comunicação e Arte da USP, discorreu 
sobre “O Segundo Iluminismo”, que é, 
segundo o professor Ciro, o momento 
atual, com grande desenvolvimento 
tecnológico, que pode ser comparado 

Parte do grupo de assessores de imprensa e comunicação participantes do encontro
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ao movimento iluminista do século XVIII 
na Europa. Hoje a internet e as mídias 
sociais quebram o poder absoluto e suas 
estruturas: “Há uma exposição maior dos 
políticos e a sua popularidade é medida 
pelo twitter”, acredita Ciro Marcondes 
Filho. Segundo Ciro, “Os tribunais de 
contas passam de instituições discretas 
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a agentes da moralização”.
Ao final do segundo dia do seminário 

foi formada mesa de coordenação com 
o presidente do TCE-PR e coordenador 
do GCI/Promoex,  Fernando Guimarães; 
a coordenadora de Comunicação do 
TCE-RJ, Célia Abend; a assessora de 
Comunicação da Atricon, Tricia Munari; e 

Paralelo à programação do 
III Seminário Nacional de 
Comunicação dos Tribunais 
de Contas foi realizado no 

TCE/RJ, Assembleia Geral do IRB, 
que contou com a participação de 
conselheiros representando 23 
Tribunais de Contas brasileiros.

Na Assembléia, foi aprovada a 
contribuição anual dos Tribunais de 
Contas para o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), visando a manutenção dos 
grupos e produtos Promoex. A proposta 
– que já havia sido aprovada em 
reunião de diretoria em setembro no 
TCE/PB - apresentada pelo presidente 
do IRB, Severiano Costandrade, foi 
possibilitar a continuidade das ações, 
eventos, produtos e grupos temáticos 
do Programa de Modernização 
do Sistema de Controle Externo 
no Estados, Distrito Federal e nos 
Municípios Brasileiros (Promoex) 
por meio de um valor que será 
repassado pelos TCs ao IRB. “Serão 
firmados convênios com os tribunais 
para viabilizar a continuidade dessa 
integração entre membros e técnicos 
que tem sido tão importante para o 
Controle Externo brasileiro”, afirmou 
Costandrade.

Atualmente o Promoex é um 
programa realizado por meio de um 
convênio entre TCs, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Existente 
desde 2006, o Promoex foi prorrogado 
por duas vezes, mas será finalizado em 
junho de 2012. São 14 grupos temáticos 

que auxiliam operacionalmente o 
Instituto Rui Barbosa no alcance das 
metas estabelecidas em contrato. 

O valor mínimo fixado e aprovado 
por unanimidade foi de R$ 50 mil anuais 
por Corte de Contas. Quantias maiores 
poderão ser repassadas, dependendo 
das condições orçamentárias de cada 
Tribunal.  Também  ficou  acordado 
que uma parcela do total deve ser 
repassada à Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon).

 
Relatório de Gestão

 
Severiano Costandrade também 

apresentou aos conselheiros presentes 
o Relatório de Gestão 2010/11 do IRB. 
Entre as principais ações, a realização 
do I Seminário Internacional sobre 
Gestão Ambiental e Controle de Contas 
Públicas, em novembro de 2010, em 
Manaus (AM), em parceria com o 
TCE/AM, além de todos os produtos 
do Promoex. Entre eles, destacam-

se a consolidação das Normas de 
Auditoria Governamental (NAGs), 
já aprovadas em plenário por três 
tribunais de contas, as Auditorias 
Operacionais, que chegam ao quarto 
ano, a harmonização de pontos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), o 
Planejamento Estratégico - adotado 
por 100% dos TCs integrantes do 
Promoex - e a capacitação em Educação 
a Distância, oferecida para todos os 
tribunais.
 
Eleições

 
Na parte final da Assembleia Geral, 

foi debatido o processo eleitoral para 
IRB e Atricon, que será realizado em 
novembro em Belém (PA), durante o 
Congresso Nacional dos Tribunais de 
Contas. A maioria dos conselheiros 
presentes manifestou seu apoio à 
reeleição de Salomão Ribas Júnior 
(TCE/SC) na Atricon e de Severiano 
Costandrade (TCE/TO) no Instituto 
Rui Barbosa.

Alguns dos conselheiros presentes ao evento

Assembleia Geral do IRB é realizada no Rio

o secretário-executivo do GCI/Promoex, 
Sandro Petrilli, para o recolhimento 
de  pontos de debates que integrarão a 
Carta do Rio, a ser divulgada no Portal 
de Controle Público para sugestões e 
posterior encaminhamento aos tribunais 
de contas de todo o Brasil para sua 
implantação. 



TCMRJ sedia II Encontro 
de Políticas Públicas
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E
m  p a r c e r i a  c o m  a 
Controladoria Geral da 
União e a Controladoria 
Geral  do Município,  o 
Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro realizou, 
em 27 e 28 de junho, no Auditório 
Luiz Alberto Bahia, o II Encontro de 
Conselheiros Municipais de Políticas 
Públicas do Município do Rio de Janeiro, 
que reuniu representantes das áreas de 
Assistência Social, Educação e Saúde. 
Os Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas constituem o principal canal 
de participação popular na fiscalização 
da administração da Cidade, ferramenta 
institucional de incentivo ao controle 
social.

Durante o Encontro, foi instituído 
oficialmente o Grupo de Trabalho do 
Controle Social do TCMRJ, conforme 
previsão da Resolução n.º 701, de 27 de 
junho de 2011, composto por Marcos 
Mayo Simões, coordenador, Carlos 
Augusto Pereira Werneck de Carvalho, 
Rodolfo Luis Pardo dos Santos, Marcus 
Vinícius Pinto da Silva e Maria da Graça 
Paes Leme Saldanha. A missão do Grupo 
de Trabalho consiste em estimular e 
fortalecer a participação social nos 
atos de  fiscalização da  administração 
carioca e divulgar ações do TCMRJ, que 
já disponibiliza informações relevantes 
acerca das atividades da gestão pública 
da cidade.

Para Marcos Mayo, “o objetivo do 

GTCS é consolidar ações coletivas, com 
linguagem própria”, pois “o TCMRJ já 
vinha isoladamente, não através do 
Grupo, promovendo diversas atividades 
com características de controle social, 
como o  concurso  de monografias  de 
2010 e a edição da Revista TCMRJ de 
n.º 47, publicação em que diversos 
articulistas falaram sobre o assunto”.

Logo após a abertura do Encontro, 
o Coordenador de Comunicação e 
Informação da Unesco no Brasil, 
Guilherme Canela Godoi, defendeu 
que garantir o direito de acesso à 
informação constitui instrumento 
fundamental para o exercício do 
controle social. Guilherme Godoi 
observou que, somente com “a 

Mesa de abertura: Antonio César Cavalcanti, Controlador-Geral da CGM, Marco Antonio 
Scovino, Secretário-Geral da SGCE, do TCMRJ e Marisa Pignataro, Chefe da CGU-RJ

Os técnicos de TCMRJ Marcus Vinícius da Silva, Marcelo Simas Ribeiro e Ricardo 
Levorato, mediados por Lidienio Menezes, ao centro



Caiado, Cristiane Branquinho 
e Sidney Rosa da Silva Junior 
ministraram palestras  sobre 
o “Idoso”, “Assistência Social”, 
“CMDCA e Fundo da Infância”, e 
“Saúde”. Logo após as palestras, 
houve debates com a participação 
dos conselheiros municipais.

No dia 28, de manhã, os técnicos 
do TCMRJ Marcus Vinícius da Silva, 
Ricardo Levorato, Marcelo Simas 
Ribeiro e Cássio Monteiro, mediados 
pelo representante da CGU, Lidienio 
Menezes, apontaram os principais 
problemas detectados pelo controle 
externo, na área de atuação de cada 
conselho. Na ocasião, a atuação do 
Tribunal foi apresentada como fonte 

de informação em prol do controle 
social.

Na programação da tarde, o 
promotor do Ministério Público, 
Vinícius Cavalleiro, a coordenadora 
da Ouvidoria do TCMRJ, Jaqueline 
Dias de Mello, e os representantes 
da CGU e da CGM, respectivamente 
Marcelo Ambrózio Paluma e Gustavo 
Bramili, em mesa conduzida pela 
professora titular da UniRio, Cibeli 
Reynaud, explicaram os trâmites 
das denúncias nesses órgãos, as 
limitações e competências de 
cada um e, especialmente, como 
apresentar corretamente a denúncia, 
para que seja possível a apuração do 
fato relatado.
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garantia de acesso à informação, que 
leva à participação social qualificada 
na vida da cidade, nós poderemos 
ter direitos humanos promovidos e 
protegidos”. “Tudo que tiver ponto 
gov [.gov]  no  final  deve  ser  de 
domínio público, preservados os 
assuntos de segurança nacional”, 
disse.

A tarde do primeiro dia do 
Encontro foi dedicada ao tema 
“Legitimidade e especificidades 
da atuação dos conselhos como 
instâncias de controle social”, 
debatido por Promotores de Justiça 
do Ministério Público do Estado. 
Os promotores Vinícius  Leal 
Cavalleiro, Carla Carrubba, Luciana 

Marcos Mayo Simões, Marcus Vinícius Pinto da Silva, Maria da Graça Paes 
Leme Saldanha, Carlos Augusto Werneck de Carvalho e Rodolfo Luis Pardo 
dos Santos, membros do Grupo de Trabalho do Controle Social do TCMRJGuilherme Canela Godoi, da Unesco

Jaqueline Dias de Mello, Vinícius Cavalleiro, Cibeli Reynaud, Marcelo Ambrózio Paluma e Gustavo Bramili
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R
esponsáveis por 19 Contro-
ladorias de prefeituras do 
Estado do Rio de Janeiro 
receberam, em 29 e 30 
de junho, no Centro de 

Convenções Sul América, representantes 
dos poderes federal, estadual e municipal, 
para debater experiências de diversos 
órgãos nacionais de Controle Público. 
Fruto de parceria realizada entre a 
Controladoria Geral da União - CGU, a 
Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro – CGM-RJ e o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
– TCMRJ, o II Encontro de Integração 
– Eninte contou com palestras de 
procuradores, promotores e outras 
autoridades.

A mesa de abertura foi composta 
por Marisa Pignataro, Chefe da CGU-
RJ; Antonio Cesar Lins Cavalcanti, 
Controlador da CGM-RJ; Marco Antonio 
Scovino, Secretário-Geral de Controle 
Externo do TCM-RJ; Lenilda Braga, 
Controladora-Geral do Município de 
Piraí; e Diva Maria Gesualdi, Presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC-RJ).

O s  te m a s  d i s c u t i d o s  fo ra m : 
“Transparência e Participação Social 
como Ferramentas de Prevenção da 
Corrupção”, por Marisa Pignataro; “A 
Importância da Integração entre o 

II Encontro de Integração 
Orgãos de controle público trocam experiências 

Ministério Público e os Órgãos de Controle 
- Visão do Ministério Público Federal”, 
por Vinícius Panetto do Nascimento - 
Procurador da República - Ministério 
Público Federal no Rio de Janeiro; “A 
Importância da Integração entre o 
Ministério Público e os Órgãos de Controle 
- Visão do Ministério Público Estadual”, 
por Sávio Bittencourt - Promotor de 
Justiça e Coordenador de Integração e 
Articulação Institucional do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro; 
“Considerações acerca da Formatação 
Institucional da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional ”, por Vinícius 
Brandão de Queiroz - Subprocurador- 
Regional da Fazenda Nacional da 2ª 
Região (RJ/ES); “Procuradoria-Geral 

No auditório, em primeiro plano: Marisa Pignataro, Marcelo Ambrózio Paluma, da CGU, 
Marco Antonio Scovino, Carlos Augusto Werneck de Carvalho, do TCMRJ, e Marcos 
Mayo Simões, do TCMRJ

do Município do Rio de Janeiro (PGM)”, 
por Fernando dos Santos Dionísio - 
Procurador-Geral do Município do Rio 
de Janeiro; “Programa de Visitas às 
Escolas Municipais”, por Marcus Vinícius 
Pinto da Silva - Inspetor Setorial - 3ª IGE 
da Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro; e “Informações Estratégicas 
para o Controle Interno”, por Maurício 
Cabreira Esquerdo - Assistente da 
Coodenadoria Geral de Análise da 
Despesa da Controladoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro.

A Orquestra de Vozes Meninos do 
Rio, da Escola Municipal Grandjean de 
Montigny,  se apresentou para  finalizar 
o Encontro.

Mesa de abertura, composta por Lenilda Braga, Marisa Pignataro, Antonio Cesar Lins Cavalcanti, Marco Antonio Scovino e Diva Maria Gesualdi
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Visando ao aprimoramento 
do trabalho desenvolvido no 
TCMRJ, os servidores Marcelo 
Filizolla Assunção e Marcelo 

Nunes Paschoalinho, da Assessoria 
de Segurança Institucional – ASEG, 
participaram do Estágio de Segurança e 
Proteção de Autoridades – ESPA 2011, 
realizado entre os dias 21 de maio e 22 
de junho, em Brasília. Marcelo Filizolla 
e Marcelo Nunes atuarão como agentes 
multiplicadores dos conhecimentos 
adquiridos no ESPA 2011 para os demais 
servidores lotados na ASEG.

O curso foi ministrado no Batalhão de 
Polícia do Exército de Brasília, denominado 
Batalhão Brasília, em homenagem à 
cidade. O Batalhão Brasília está presente 
em todos os grandes eventos na área do 
Comando Militar do Planalto e atua em 
missões de policiamento de trânsito e 
de pessoal, de investigação e de perícia 
criminal, de operações com cães, de 
segurança de autoridades e de escolta. 
Além das ações rotineiras, o Estágio surgiu 
como forma de ambientar os agentes em 
situações incomuns e extraordinárias, de 
pressões simuladas, para educar e testar 
os participantes. 

Investimento em segurança
Servidores aprimoram técnicas de defesa

O primeiro turno do Estágio 2011 
contou com 32 candidatos, reduzidos, 
após  seleção  física,  a  25  estagiários. 
Ao final do curso, de cinco semanas, os 
agentes são submetidos à verificação de 
aprendizado de setenta e duas horas de 
duração, que objetiva  testar e  fixar os 
conhecimentos adquiridos em situação 
de crise simulada constante.

O ESPA 2011 foi ministrado em 
309 horas aulas, destacando-se os 
seguintes assuntos: Ações contra 
Emboscada;  Armamento e  Tiro; 
Aparições em Público; Atentados; 

Bombas e Explosivos; Competência 
Legal; Controle e Prevenção de Incêndio; 
Defesa Pessoal; Gerenciamento de 
Crise e Negociação; Observação, 
Memorização e Descrição; Segurança 
Física de Instalações; Terrorismo e 
Antiterrorismo; e Varreduras, entre 
outros. O curso apresenta visão geral de 
todos os temas, tornando cada agente 
apto a agir como chefe de segurança, 
capaz de adequar os ensinamentos 
ao ambiente de trabalho e de instruir 
outros agentes para as atividades que 
irão desempenhar.

CMRJ   

Participantes do curso duramte exercício de tiro
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O TCMRJ tem realizado 
reformas em todos os 
setores da Casa, da fachada 
do prédio ao mobiliário. 
Segundo o Secretário-

Geral de Administração, Heleno Chaves 
Monteiro, a proposta do presidente 
Thiers Montebello de “modernizar a 
Casa” se torna realidade a cada dia. 

 “Desde 2003, temos feito diversas 
modificações  no  Tribunal,  estamos 
investindo forte. Começamos com as 
obras nos gabinetes; a reforma da 
garagem, que era totalmente insalubre 
e hoje tem até sala de descanso para os 
motoristas; a implantação da sala-cofre 
onde todos os processos, pareceres, 
enfim,  todo o  trabalho do Tribunal  se 
encontra informatizado, protegido de 
qualquer sinistro que possa ocorrer; 
a ampliação dos Centros Cultural e 
Médico – há, inclusive, a intenção de se 
colocar mais uma cadeira de dentista e 
contratar um profissional para atender à 
demanda. Paralelo a isso, foi ampliada a 
segurança institucional, com a  instalação 
de câmeras de vigilância em todos 
os andares, e de portas antichamas, 
tornando a escada social também rota 

Instalações modernas e 
confortáveis para servidores

de  fuga em caso de  incêndio”,  afirmou 
Heleno Monteiro.

Recentemente, com a chegada dos 
novos técnicos de controle externo, 
houve a necessidade de  redistribuição do 
espaço da Sede: como a loja e a sobreloja 
do prédio estavam praticamente vazias, 
os setores de Protocolo, Almoxarifado, 
Biblioteca, Legislação, Diretoria de 
Publicações  e Núcleo de Estudos e 
Planejamento foram transferidos e 
alocados nas novas instalações ali 
construídas, após a realização de 
obras de modernização e criação de 
infraestrutura, antes inexistente no 
local. 

Esta fase inicial de redistribuição 
do espaço do TCMRJ já está em vias de 
conclusão. As próximas obras, entretanto, 
têm duração prevista de 12 meses, cerca 
de dois meses por andar. “A partir daqui, 
vai ser um pouco mais complicado 
porque, até então, a reforma foi feita em 
espaço desocupado; agora, vamos fazer 
em áreas com pessoas trabalhando, que 
terão de ser deslocadas. Vai ter barulho, 
poeira, mas é preciso entendermos 
que, quando acabarem as obras, vamos 
estar num ambiente melhor de trabalho, 

Heleno destaca as mudanças que estão 
ocorrendo no TCMRJ

com espaços modernos, arejados e 
confortáveis. Este é o principal objetivo 
do presidente Thiers Montebello”, 
observou Heleno.         

 Mas as mudanças se estenderam, 
também, à capacitação técnica dos 
servidores,  que  podem  se  beneficiar 
de cursos de especialização e mestrado 
oferecidos no Tribunal. E mais: os 
servidores do TCMRJ já contam com 
reajuste do valor dos vencimentos e 
dos tíquetes-refeição, que estavam 
defasados. 

Detalhes das obras
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O TCMRJ, no intuito de elevar 
o grau de excelência das 
at iv idades  de  controle 
externo, selou acordo com a 

Faculdade de Administração e Finanças 
da UERJ – FAF/UERJ, para realizar 
o  Projeto  Acadêmico-Científico  em 
Controladoria Pública, que capacitará os 
servidores do Tribunal com as principais 
fundamentações técnicas, instrumentos 
e componentes necessários ao exercício 
da fiscalização da gestão pública.

TCMRJ e UERJ oferecem cursos de 
aperfeiçoamento ao servidor

A carga horária total do curso será 
de 360 horas, divididas em aulas sobre 
12 temas, como Auditoria Pública, 
Controle Interno e Controle Externo, 
Contabilidade Governamental e Práticas 
Gerenciais nas Organizações, entre 
outros. O curso será ministrado nas 
dependências do TCMRJ. 

O Projeto também oferecerá ao aluno 
a possibilidade de desenvolvimento 
de  pesquisa  científica,  tanto  sobre 
aspectos técnicos como sobre aspectos 

práticos da atividade de controle. Com 
a elaboração da pesquisa, o servidor do 
TCMRJ acumulará  conteúdo  científico 
e informações de ordem prática que 
poderão ser utilizadas no cotidiano do 
Tribunal.

A  UERJ  ficará  encarregada  de 
acompanhar o desenvolvimento dos 
temas propostos, bem como do projeto 
final,  além de  fornecer os  certificados 
de conclusão de curso aos alunos 
aprovados.   
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A Biblioteca do TCMRJ ganhou 
recentemente dois novos 
espaços:  um  físico  e  um 
virtual. O  físico são as novas 

instalações na sobreloja e o virtual, a 
BVCE, Biblioteca Virtual em Controle 
Externo.

As novas instalações, na sobreloja, 
estão mais amplas e confortáveis. 
Os usuários contam agora com seis 
mesas individuais de estudo e três 
computadores com acesso à Internet. 
Em outro ambiente, uma mesa de uso 
coletivo pode ser utilizada para trabalhos 
em equipe ou pequenas reuniões.

Uma sala de televisão está disponível 
para utilização local da coleção de mais 
de trezentos dvds, que cobrem vários 
ramos do Direito e ainda Português, 
Matemática, Matemática Financeira e 
Contabilidade. 

O cantinho especial é uma sala de 
leitura com convidativas poltronas, onde 
os usuários podem desfrutar, em seus 
momentos de lazer, do prazer da leitura, 
estando sempre expostas as últimas 
aquisições de livros e revistas e ainda 
uma seleção de obras sobre a cidade do 
Rio de Janeiro.

Os contagiados pela paixão de ler 

Biblioteca em novo 
espaço físico e virtual

contam ainda com o acervo especial da 
seção de literatura e com o Leitura & 
Cultura, o clube de leitura dos servidores 
do TCMRJ, que formam hoje um conjunto 
de mais de seiscentos títulos.

C o m  a c e r v o  c o n t i n u a m e n t e 
atualizado, a Biblioteca oferece também 
o  serviço  de  pesquisa  bibliográfica 
especializada, de suporte ao controle 
externo e às atividades administrativas. 
O levantamento inclui livros, artigos de 
periódicos, documentos publicados na 
Internet e muitas outras bases de dados. 
O empréstimo entre bibliotecas é também 
utilizado, o que amplia sobremaneira 
nossos recursos informacionais.

Em outra vertente, explorando as 
novas ferramentas proporcionadas pela 
tecnologia e o universo de informações 
disponíveis na Internet, está sendo 
finalizada  a  construção  da  BVCE  – 
Biblioteca Virtual em Controle Externo.

Este projeto foi concebido dentro 
do Grupo Bibliocontas, que reúne 
bibliotecas dos Tribunais de Contas de 
todo Brasil e ainda Argentina, Uruguai 
e Moçambique.

Já está disponível na Internet (http://
bvce.tcm.rj.gov.br/) a versão inicial desta 
Biblioteca, desenvolvida com o software 

DSpace, que permitirá a construção 
coletiva, por acesso remoto, do acervo 
virtual especializado no tema Controle 
Externo.

É a Biblioteca trabalhando para 
a excelência do corpo técnico, o 
compartilhamento de informações 
e uma melhor qualidade de vida dos 
servidores do TCMRJ.
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enfrentados até que se chegasse 
à efetivação da primeira súmula. 
“Inicialmente, analisei o trabalho de 
vários tribunais de contas e, por fim, 
me baseei no modelo do TCU, tendo 
de fazer, é claro, algumas adaptações 
para a realidade do TCMRJ. Foram, 
aproximadamente, seis meses de 
estudos e pesquisas. Fomos buscar, 
lá atrás,  votos muito antigos,  da 
época em que a informática ainda 
não havia sido implementada aqui 
no Tribunal. Tivemos de recorrer a 
livros de atas e reunir pareceres, até 
consolidarmos a primeira súmula. 
Hoje, com o sistema de organização e 
visualização de processos, implantado 
pela informática, e o conhecimento 
que adquirimos, acredito que esta 
empreitada fique mais fácil”.

O Plenário do Tribunal de 
Contas do Município do 
Rio de Janeiro aprovou, 
p o r  u n a n i m i d a d e , 
em sessão ordinária 

de 11 de maio, o anteprojeto que 
estabelece cinco súmulas elaboradas 
pela Comissão de Jurisprudência. O 
trabalho foi desenvolvido por Comissão 
de Estudos coordenada pela Secretária 
das Sessões, Elizabete Maria de Souza, 
composta pelo Procurador José Ricardo 
Parreira de Castro, da Procuradoria 
Especial, Carlos Augusto Werneck 
Carvalho, Diretor do Núcleo de Estudos 
e Projetos, Paula Cisne Cid Zylbert, 
da Secretaria das Sessões, Jaqueline 
Dias de Mello, da Secretaria-Geral 
de Controle Externo, e Rodolfo Luiz 
Pardo dos Santos, Assessor Chefe da 
Assessoria de Informática. Participou, 
ainda, o Inspetor-Geral da 5ª IGE, Heron 
Alexandre Moraes, das reuniões que 
trataram de assuntos da competência 
daquela IGE.

Segundo a  Coordenadora ,  os 
pressupostos para a elaboração de 
anteprojeto de súmulas são: as teses ou 
entendimentos devem consubstanciar 
jurisprudência (decisões uniformes 
e constantes dos conselheiros do 
TCMRJ); a legislação que fundamenta 
o assunto deve estar em vigência; deve 
haver, no mínimo, três precedentes 
sobre o assunto; são exigidos, também 
no mínimo, votos de dois relatores 
distintos; e o conteúdo das súmulas 
não poderá constar de dispositivo 
legal, regimental, ou de norma interna 
do TCMRJ. As súmulas, esclareceu 
Elizabete, “são decisões reiteradas 
proferidas pelo Colegiado sobre 
as matérias tratadas em Plenário; 
um único precedente conflitante 
não permite que a tese jurídica seja 
compendiada em súmula”.

Elizabete relatou os desafios 

Súmulas consolidam
decisões plenárias

As cinco súmulas firmadas pelo TCMRJ, publicadas no D.O. de 19 de maio, que 
servirão de parâmetro para todos os futuros exames dessas matérias, são:

Súmula n.° 001: •	 É inexigível licitação para contratação de serviços de 
advocacia, desde que os profissionais sejam pré-qualificados pelo órgão 
contratante, comprovando junto ao órgão de controle externo, pelo 
menos, os seguintes requisitos: qualificação técnica e econômica, notória 
especialização e pré-fixação de valores.
Súmula n.° 002:•	  Nos casos em que a contratação por inexigibilidade de 
licitação se fundamentar na inviabilidade de competição, esta demonstrada 
por Certidão de Exclusividade, caberá à jurisdicionada proceder a 
verificações  adicionais  no  referido documento,  promovendo,  quando 
necessário, o certame licitatório, no intuito de primar pela transparência 
nas contratações.
Súmula n.° 003: •	 Para fins de aplicação das Emendas Constitucionais n.° 
41/03 e 47/05, define-se carreira como o escalonamento de determinado 
cargo em classe.
Súmula n.° 004:•	  Após o registro inicial de aposentadorias e pensões, 
somente devem ser remetidos ao TCMRJ processos nos quais tenha 
ocorrido mudança de fundamento legal do ato de concessão ou das parcelas 
remuneratórias.
Súmula n.° 005: •	 É vedada a inclusão de cláusula que preveja taxa de 
administração em convênios firmados pelo Município.

Elizabeth Souza, Secretária das Sessões
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N
o dia 11 de agosto, o 
Promotor de Justiça de 
Santa Catarina, Affonso 
Ghizzo Neto, lançou, no 
Auditório Luiz Alberto 

Bahia, do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, o livro 
“Corrupção, Estado Democrático de 
Direito e Educação”, pela Lumen Juris 
Editora.

O presidente do TCMRJ, conselheiro 
Thiers Montebello, fez a apresentação do 
promotor, destacando sua determinação 
e a implementação, agora em nível 
nacional, da campanha “O que você tem 
a ver com a corrupção?”, da qual Affonso 
Ghizzo Neto é autor e coordenador-geral 
estadual e nacional.

Affonso Ghizzo agradeceu o  apoio 
do TCMRJ e ao conselheiro Salomão 
Ribas, que expandiu o projeto através 
do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina. Ghizzo fez, ainda, uma 
associação do  fim da  corrupção  com 
o término da fome, no Brasil; “sim, 

TCMRJ apoia combate à corrupção

Lei n. 9504, de 30.9.1997”. É membro-
fundador da Associação Brasileira de 
Magistrados, Procuradores e Promotores 
Eleitorais - ABMPE. Mestre em Filosofia 
do Direito pela Universidade Federal de 
Santa Catarina  - UFSC, Affonso Ghizzo 
Neto atualmente é também professor da 
Escola do Ministério Público. 

tem jeito e tem esperança”, 
afirmou.

Além de promotor de 
Justiça em Joinville, Santa 
Catarina ,e idealizador da 
campanha “O que você tem 
a ver com a corrupção?”, 
Affonso Ghizzo Neto foi 
vencedor do II  Prêmio 
Innovare – O Judiciário do 
Século XXI e do Prêmio 
UNODC 2008, do Escritório 
das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crimes – Brasil 
e Cone Sul ONU. Recebeu 
também a Medalha do Mérito 
Tribunal de Contas de Santa 

Novidades no Portal

E
ntrou no ar, em 4 de abril,  a nova versão do 
Portal Nacional dos Tribunais de Contas (www.
controlepublico.org.br). Na nova versão, as notícias 
dos tribunais de contas do Brasil estão reunidas 
no mesmo site, que conecta em rede cerca de 

8.600 servidores, que trocam informações e documentos, além 
de prover acesso aos principais eventos e atividades ligadas 
ao controle externo.  Mais moderno e dinâmico, e com novas 
ferramentas, o Portal reforça a integração entre os tribunais 
de contas e destes, com a sociedade, divulgando as ações das 
Cortes e como o cidadão pode ajudar a fiscalizar a aplicação 
do dinheiro público. Além das notícias das próprias cortes, são 
publicados assuntos de interesse de seus membros, servidores, 
e da própria comunidade, como ações, decisões e boas práticas; 
uma forma de divulgar o papel dos tribunais, aproximando-os 
da sociedade. 

Na nova versão, as matérias recebem mais destaque na página e aparecem tanto na versão “slide” quanto na forma tradicional, 
na opção “veja também”. Além disso, o site permite a postagem de áudio, em algumas reportagens, e o internauta pode se cadastrar 
para receber a newsletter do Portal.

O Portal surgiu com a implantação do PROMOEX - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios Brasileiros. O PROMOEX tem por objetivo geral fortalecer o sistema de controle externo como 
instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, 
inclusive, ao controle do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº101/2000).

Catarina, a Comenda Medalha de Mérito 
do Ministério Público do Espírito Santo 
e a Comenda do Legislativo de Santa 
Catarina. 

O promotor é autor das obras “Cartilha 
Legal”, “Improbidade administrativa e Lei 
de Responsabilidade Fiscal – conexões” 
e “A nova lei eleitoral – anotações à 
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Visitas ao TCMRJ
Junho.2011

Dia 13 - Sérgio Aranha, Chefe de Gabinete da Presidência do TCMRJ, e Thiers Montebello, com os representantes 
da Extelia Invest S.A., da Espanha, Pablo Mencía  Cuerva, Alfonso Sousa Vasquez, Pablo Mencía Comesanã e  
David Cimadevila Cea.

Dia 16 - José Renato Torres Nascimento, Assessor de Segurança Institucional do TCMRJ, Marco Antonio Scovino, 
Secretário-Geral de Controle Externo, Sergio Tadeu Sampaio Lopes, Assessor Especial da Presidência, Promotor 
Davi Faria, Capitão de Mar e Guerra, Barreto Rodrigues, David Anthony, Corregedor do Detran, Marcelo Viana, 
Assessor do Ministério do Planejamento, Thiers Montebello, Desembargador Esteves Torres, Capitão de Mar e 
Guerra, Paulo César Busoli, Procurador Federal Marcelo Aquino, Capitão de Mar e Guerra Campos, Coronel da 
Policia Militar Carlos Milan e o Chefe de Gabinete do TCMRJ, Sérgio Aranha

Dia 14 - Carlos Antonio da Silva 
Navega, ex-Procurador-Geral de Justiça 
do Estado, e Bruno Silva Navega, 
Procurador-Geral de Niterói
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Julho.2011
Dia 7 – Conselheiro Manoel 
Bezerra Veras, Presidente 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará

Dia 8 - Conselheiro Nestor Rocha, do TCMRJ, Ari Bergher, Jackson Vianna, Sergio Coelho, Desembargador 
Manoel Alberto Rebelo dos Santos, Thiers Montebello, Delegado Federal Paulo Lacerda, Ministro Luis Felipe 
Salomão, Valmar Paes, Ministra Ellen Gracie,  Ministro  Benedito  Gonçalves, Senador Bernardo Cabral e do 
Desembargador Sérgio  Feltrin
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Dia 27 - Ministro Aroldo 
Cedraz, do TCU
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Agosto.2011

Dia 28 - Conselheiros Thiers Montebello e José de Moraes, os Delegados Federais da ADPFRJ, Eziel Ferreira Santos, 
Waldir S. Zacarias, Giovani Azevedo, Sergio Weekes Brandão, Matheus Casado Martins e Antonio Rayol

Dia 4 - Georgette Vidor, 
Secretária Municipal da 
Pessoa com Deficiência

Dia 9 – Deputado Estadual 
Zaqueu Teixeira
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Dia 17 - Hugo Pain e  
Leleco Barbosa com 
Thiers Montebello

Dia 25 – Vice-presidente da Empresa Olímpica Municipal, Maria Silvia Bastos Marques e assessores

Dia 26 – Javier B. Fernandez e senhora, Lucia Lopes 
Tomé e Manolo Rieiro Romar, com Thiers Montebello

Dia 29 – Thiers Montebello com o Conselheiro Sergio 
Cabral, Lucia Lopes Tomé e Manolo R. Romar
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Sobretudo com a realização da 
Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro, a 
Secretaria de Controle Externo 
tem assumido o compromisso 

de fiscalizar obras e licitações em volume 
nunca antes apreciado. “Nós temos 
de estar preparados para dar conta. 
Nossa agenda perseguirá a agenda do 
Município até 2016. E o Tribunal está 
sendo ouvido, acatado e respeitado em 
todas as áreas. Esta Administração tem 
sido bastante criteriosa”, afirmou Marco 
Antonio Scovino, Secretário-Geral de 
Controle Externo. 

A Secretaria Geral de Controle Externo 
analisa cerca de 13 mil processos por 
ano e coordena centenas de inspeções 
e auditorias, realizadas por sete 
Inspetorias-Gerais e pela Coordenadoria 
de Auditoria e Desenvolvimento - CAD. 
“Todos os processos relativos ao controle 
externo são examinados; a Secretaria 
Geral funciona como filtro, no sentido de 
tentar uniformizar o entendimento das 
inspetorias, para que não haja decisões 
diferentes ou conflitantes”, observou. 
Não raro, segundo Scovino, a Secretaria 
também presta consulta: “Sempre que 
surge alguma dúvida, vêm em busca de 
ajuda. Se nós indicamos alguma alteração, 
alteram; já perceberam que estamos no 
mesmo time. E isso é bom, porque se evita 
que nós tenhamos de penalizar alguém: 
antes da execução de determinado 
projeto, corrige-se o planejamento, para 
que a execução possa prosperar”.

Outra atribuição da Secretaria tem 
sido coordenar ações de controle externo 
em atendimento às exigências e metas do 
Promoex – Programa de Modernização 
dos Tribunais de Contas. Scovino 
acumula a função de coordenador-geral 
do grupo que representa o TCMRJ, frente 
ao Programa, e também participa do 
grupo técnico de Brasília, para fomentar 
a troca de experiências entre órgãos de 
diferentes esferas e regiões.

Graduado em Economia, Marco 

Secretaria Geral de Controle Externo 
Fiscalização rigorosa em benefício do cidadão

Antonio Scovino ingressou no TCMRJ em 
1981, para elaborar o orçamento da Casa. 
Depois de ocupar os cargos de Assessor 
Especial e Diretor do Controle Externo, 
Scovino assumiu a Secretaria que, 
atualmente, conta com 11 servidores, 
de diferentes formações. “O grupo é 
pequeno, mas de nível excelente. Agora, 
com as obras que estão sendo feitas 
por toda a Cidade, tudo é ‘pra ontem’. 
Chegam editais de bilhões de reais, como 
foi o caso da Transcarioca. Todos com 
pressa; e nós, tendo de ‘tourear’ para 
dizer e acompanhar tudo que teve de ser 
modificado”, contou.

Segundo Scovino, a Secretaria 
também se encarrega de entrevistar e 
lotar os servidores recém-chegados ao 
TCMRJ, conforme os perfis e preferências 
profissionais de cada novo servidor. 
Por ideia do Secretário-Geral,  os 
55 servidores aprovados no último 
concurso foram recebidos por todos 
os diretores da Casa, em cerimônia de 
“boas-vindas” iniciada com discurso do 
presidente Thiers Montebello. “Eu fiz 
esse exercício em casa: como eu gostaria 
de ser recebido no meu novo local de 
trabalho”, lembrou. 

Durante 14 dias de exposição, os 
diretores da Casa apresentaram as 

competências e atividades de cada setor 
do Órgão. Ao final, foram distribuídos 
questionários para que os novos 
servidores apontassem os setores em 
que gostariam de ser lotados. Segundo 
Scovino, idealizador também deste 
programa, 96% dos recém-chegados 
conseguiram ser destinados à área de 
primeira escolha.

“E, quando se trabalha feliz, tudo 
dá certo! Sou apaixonado pelo que faço. 
Acordo todo dia pensando no que posso 
fazer para melhorar a Secretaria e a 
atuação do Tribunal”, confessou.

 Marlucia de Paiva Menezes, Marcus Guerreiro de Souza Ventura,  Marco Antonio 
Scovino, Waldeck Pereira de Brito, Jaqueline Dias de Mello, Fabio Furtado de Azevedo, 
Cláudia Regina Sarmento Alves, Márcio Sérgio Fernandes, Maria Helena Bacha, Alfredo 
Lobo Borges, Marcelo Marinho de Araújo e João Gomes da Silva Filho

Servidores lotados na Secretaria 
Geral de Controle Externo:

Alfredo Lobo Borges
Cláudia Regina Sarmento Alves
Fabio Furtado de Azevedo
Jaqueline Dias de Mello
João Gomes da Silva Filho
Marcelo Marinho de Araujo
Márcio Sérgio Fernandes
Marcus Guerreiro de Souza Ventura
Maria Helena Bacha
Marlucia de Paiva Menezes
Waldeck Pereira de Brito
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Editora Renovar

Sara Jane Leite de Farias
Assessora da Assessoria 
Jurídica do TCMRJ

ANTONIO EVARISTO DE MORAES FILHO
por seus amigos

A 
o b r a  q u e  o r a  s e 
apresenta consiste em 
uma homenagem ao Dr. 
Antonio Evaristo de 
Moraes Filho, eminente 

criminalista e professor de Direito 
Penal da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, falecido em 28 de março 
de 1997, às vésperas de completar 64 
anos de idade.

Trata-se de um tributo ao ilustre 
mestre sob a forma de uma obra 
coletiva. Nela estão contidos textos – e 
por que não dizer “afáveis e saudosas 
declarações” – de também ilustres 
personalidades1 que tiveram o privilégio 
de desfrutar da presença e amizade do 
homenageado.

Possuidor  de  um admirável 
Curriculum Vitae, inserto resumidamente 

na obra em comento, destaque-se sua 
participação, durante o regime militar, 
na defesa de dezenas de processados 
p o l í t i c o s ,  c o m o  t a m b é m  s u a 
participação, em sucessivos anos, depois 
da redemocratização, de Comissões 
elaboradoras dos anteprojetos de lei 
referentes às matérias relacionadas 
ao abuso do poder econômico, defesa 
do Estado Democrático de Direito 

A obra que ora se apresenta, 
“ A d m i n i s t r a ç ã o 
Financeira – Usando os 
instrumentos HP – 12C 
e Excel” foi  elaborada 

em conjunto por Rogério Gomes de 
Faria, engenheiro pós-graduado em 
Engenharia Econômica e Mestre em 
Economia Empresarial, e por Roberta 
M o n te l l o  A m a ra l ,  g ra d u a d a  e m 
Economia e Estatística, pós-graduada 
em Finanças e Controle Externo, 
Mestre em Economia Empresarial e 
Engenharia de Produção e Doutora 
em Engenharia de Produção.

O tema da obra visa à qualificação 
do investidor individual e dos gestores 
financeiros para o processo de tomada 
de decisão quanto a investimentos e 
financiamentos, visando a obter os 
melhores resultados possíveis. Sendo 
assim, o tema escolhido pelos autores 
não poderia  ser  mais  oportuno, 
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são acompanhados de explicações 
passo a passo, de forma minuciosa, 
de como devem ser elaborados, 
tanto na calculadora HP 12C, a mais 
usual no mercado financeiro, como 
na planilha eletrônica MS Excel, 
aplicativo amplamente difundido nos 
microcomputadores pessoais.

D e v e - s e  a i n d a  r e s s a l t a r  a 
quantidade de exemplos e exercícios 
resolvidos na obra, fruto certamente 
da experiência dos autores com o tema, 
não somente na sua vida acadêmica 
mas, também, profissional.

Em suma, uma obra que à primeira 
vista pode ser afeta apenas àqueles 
insertos no mercado financeiro, mas 
que, devido a sua clareza e didática, 
poderá ser utilizada por estudantes, 
professores e por todos aqueles que 
desejarem compreender a dinâmica 
do processo de escolha da melhor 
opção de investimento.

Jairo Saldanha Rimes
Assessor da Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento/SCE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA USANDO OS 
INSTRUMENTOS HP – 12C E ExCEL

Autores: Rogério Gomes de Faria 
e Roberta Montello Amaral

Editora Nova Razão Cultural

nessa época de crises econômicas 
e f inanceiras  que assombram a 
economia mundial e brasileira.

A árdua tarefa de delinear os 
instrumentos de tal análise está 
espalhada ao longo de todo o texto 
d a  o b ra .  D ive r s o s  m é t o d o s  d e 
análise de investimentos, tais como 
VPL (Valor Presente Líquido), TIR 
(Taxa Interna de Retorno),  para 
citar os mais conhecidos, e outros, 
mais sofisticados, como anuidade 
equivalente, Índice Custo-Benefício, 
Custo Periódico Equivalente e o Pay 
Back, também são exaustivamente 
detalhados no livro.

No decorrer da leitura, a dedução 
de fórmulas e funções é feita de forma 
clara e objetiva, facilitando a sua 
compreensão. Some-se a isso o fato 
de que, numa salutar e pragmática 
decisão dos autores, todo o conteúdo 
e os cálculos apresentados na obra 
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(em substituição à Lei de Segurança 
Nacional), dentre outras.

“Evaristinho”, como o chamavam 
os amigos mais íntimos, é retratado 
pelos coautores como um brilhante e 
aguerrido advogado, como também 
um incansável defensor dos oprimidos. 
É dele a frase reproduzida pelo Dr. 
Marcello Cerqueira: “Triste o Estado em 
que os advogados devem ser heróis para 
executar seu labor!” 2

Dr. Evaristo, apaixonado torcedor 
do Fluminense Football Club, assim 
como seu sobrinho, o nobre conselheiro 
desta Corte de Contas, Dr. Antonio 
Carlos Flores de Moraes, teve seu amor 

“A Última Parceria com Evaristo de 
Moraes”: “A personalidade do Evaristo 
sempre me intrigou. Afinal de contas por 
que exercia tanta influência na vontade 
e no entendimento do outro? Certo que 
se tratava de pessoa boa, dócil, amável 
e que a todos cativava. Também a 
inteligência e clareza de raciocínio eram 
patentes e ele as utilizava com absoluta 
maestria. Tinha nítida consciência 
de sua capacidade de compreender e 
adaptar-se facilmente.”

Enfim, em todos os textos que 
integram a obra, restou uma certeza: a 
saudade de seus amigos e a perenidade 
de seus ensinamentos.

1. Prefácio: Evandro Lins e Silva. Apresentação: Luís Guilherme Vieira e Ricardo Pereira Lira. Mensagem do Presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso. Colaboradores: Antonio Carlos Barandier, Antonio Celso Alves Pereira, Arnaldo Malheiros Filho, Artur Lavigne, Augusto Thompson, Carlos Eugênio Lopes, 
Eduardo de Moraes, Elio Gaspari, Evandro Carneiro, Evaristo de Moraes Filho, Francisco Horta, George Tavares, Hans Henningsen, Helio Fernandes, Hélio 
Saboya, Hugo Ibeas, José Muiños Piñero, José Serra, Luís Guilherme Vieira, Luis Carlos Miele, Luís Inácio Lula da Silva, Marcello Allencar, Marcello Cerqueira, 
Marcio Thomaz Bastos, Nélio Roberto Seidl Machado, Reginaldo Oscar de Castro, René Ariel Dotti, Ricardo Pereira Lira, Roberto Amaral/Jamil Haddad, Sergio 
Bermudes, Técio Lins e Silva e Valedy Perry.
2. Destaque-se ainda a frase relatada pelo Dr. Luís Guilherme Vieira, segundo o qual uma das grandes mágoas do Dr. Antonio Evaristo de Moraes Filho 
era a de nunca ter conseguido retirar o nome de seu pai, Evaristo de Moraes, do presídio localizado na Quinta da Boa Vista, a ex-residência de nosso 
imperador, cognominado Galpão da Quinta. Dizia o Dr. Evaristo que “cadeia não pode levar nome de advogado, uma vez que este tem por missão sacros-
santa defender a liberdade do homem, evitando, de todas as maneiras, que o recolham às paredes frias do cárcere, símbolo maior da incompetência 
humana (p. 222).

relatado pelo ilustre Dr. Francisco Horta, 
ex-presidente do Fluminense: “Ele nunca 
deixava de frequentar o Fluminense, nem 
que fosse para colocar a ‘conversa em dia’ 
(...). Frases do tipo ‘eu te amo, Fluminense, 
eu te amo’ eram comuns. E só falávamos 
do tricolor, nada de tribunal, desportivo 
ou não, nada de lei. Só interessava, 
naqueles momentos, falar do glorioso 
pó-de-arroz.”

Complexa, decerto, é a escolha 
da melhor passagem que retratasse 
a pessoa do Dr. Evaristo. Por todos, 
peço vênia para reproduzir as palavras 
introdutórias do texto produzido 
pelo do Dr. Arthur Lavigne, intitulado 

Autor: Gustavo Rodrigues Amorim
Editora Anhanguera

Es t e  t r a b a l h o  t r a t a  d o 
direito aplicável ao uso de 
tecnologias da informação 
n o s  p r o c e d i m e n t o s 

licitatórios,  entre eles,  o pregão 
eletrônico. É a versão em português 
da tese defendida na Universidade de 
Salamanca “O uso de ferramentas 
da informação e comunicação nos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos”, sob orientação 
dos professores doutores Marcos 
Fernando Pablo e Ricardo Ortega.

As bases da tese são a crescente 
utilização de tecnologias da informação 
nos procedimentos administrativos, 

Maria Goreti Fernandes Moça
Diretora da Divisão de Biblioteca 
e Documentação

LICITAÇÃO ELETRôNICA

do leilão eletrônico. Novas tecnologias 
nos contratos públicos: Brasil. O pregão 
comum e eletrônico como parte da 
Lei de Licitações. Os atos praticados 
através da internet e sua adequação 
aos princípios da contratação pública. 
O controle dos atos praticados no 
pregão eletrônico. A jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União. Sistema 
de Registro de Preços através do 
pregão eletrônico. Cotação Eletrônica 
e de contração direta sem licitação. 
Ferramentas eletrônicas auxiliares da 
contratação pública. O projeto de Lei 
sobre Gestão Eletrônica de Contratos 
da Administração Pública.

especificamente na contratação pública. 
O tema é o reflexo dessa utilização 
no Direito, especialmente no Direito 
Administrativo e Direito dos Contratos 
Públicos. Aborda, além de outros, 
os seguintes tópicos: Administração 
Eletrônica e Direito Administrativo. 
Privacidade: Proteção de Dados Pessoais. 
Participação Cidadã. Procedimento 
Administrativo Eletrônico na Espanha. 
Assinatura Eletrônica e Administração 
Públ ica .  Ef icácia  Probatória  do 
documento eletrônico assinado. O 
regime jurídico da contratação pública 
eletrônica nos Estados Unidos da 
América: a regra básica e regulação 



Com seu amável cartão, de 04 do 
corrente, tive a felicidade de receber em 
meu escritório a Revista TCMRJ, editada 
em maio pp., contendo às páginas 90 
e 91 a entrevista que concedi à sua 
equipe, retratando com fidelidade as 
minhas declarações às questões que 
me foram postuladas.

Meu caro Presidente, se alguém 
tem o que agradecer sou eu, pela sua 
atenção e deferência à minha pessoa.

João Havelange
Presidente da FIFA

Cumprimentando-o cordialmente, 
acuso recebimento da Revista TCMRJ 
nº 47, Maio 2011, Ano XXVIII.

Aproveito a oportunidade para 
parabenizá-lo pelo artigo que discorre 
sobre a  necessidade do Sistema 
Tr i b u n a i s  d e  C o n t a s ,  re l a t ivo  à 
necessidade premente de obediência 
aos mandamentos relativos ao modelo 
normativo, instituídos na Lei Maior.

Edson Silva
Deputado Federal PSB/CE

Agradeço pelo envio da Revista 
TCMRJ. Gostaria de parabenizar pela 
alta qualidade das matérias veiculadas 
como, por exemplo,  “Cidadania e 

A Associação Nacional do Ministério 
Público de Contas – AMPCON, entidade 
representativa dos Procuradores 
de Contas que atuam perante todos 
os Tribunais de Contas do Brasil, 
congratula e manifesta seu apoio 
público ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro,  em 
especial ao Conselheiro-Presidente, 
Thiers Montebello, pelo editorial 
constante na edição nº 47, do mês de 
maio/2011, da Revista TCMRJ.

O  fo r t a l e c i m e n to  d o  m o d e l o 
constitucional  dos Conselhos de 
Contas, com a presença de membros 
oriundos dos quadros de auditores e 
procuradores, além de instrumento 
a serviço da cidadania, como bem 
lembrou o de Conselheiro, é uma 
garantia constitucional imprescindível 
ao Estado de Direito.

A  c o n t í n u a  b u s c a  p e l o 
aprimoramento da instituição Tribunal 
de Contas e da carreira do Ministério 
Público de Contas constitui  uma 
das metas mais caras perseguidas 
pela AMPCON. Com esse foco, esta 
Associação enaltece medidas e ações 
que visam garantir o respeito ao Estado 
Democrático de Direito e à observância 
ao balizamento constitucional.

Evelyn Freire de Carvalho 
Langaro Pareja

Presidente da AMPCON

Direitos Humanos”, pelo professor 
Dalmo Dallari.

O texto nos faz refletir e pensar 
sobre aspectos importantes da nossa 
sociedade e país. Quem dera todas as 
revistas no Brasil tivessem a qualidade 
da revista do TCMRJ.

Jones A. B. Soares
Gerente de Transportes Marítimo – 2

TRANSPETRO / DTM / TM / OP/ 
GETRAM2

Acuso o  recebimento do bem 
elaborado exemplar da Revista do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, tradicional revista, com 
temas importantes da gestão pública.

Comunico a Vossa Excelência que 
encaminhei o exemplar para fazer parte 
do acervo da Biblioteca da Procuradoria-
Geral desta Casa Legislativa. 

Vereador Jorge Felippe
Presidente da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro

Pelo presente, acuso o recebimento 
da Revista nº 47 do TCMRJ, que tem como 
missão exercer o controle externo da 
gestão dos recursos públicos, a serviço 
da sociedade carioca. Informamos 
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Agradeço a gentileza, mais uma vez, do envio da Revista 
TCMRJ, que em muito tem contribuído para melhoria do 
conhecimento em questões profissionais, funcionais, políticas, 
culturais, dentre outras. Espero continuar a receber tal 
distinção.

Teresa Cristina Cosentino
Presidente da Fundação para Infância e Adolescência
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ainda que esta associação se sente 
extremamente gratificada em receber 
o exemplar considerando a relevância 
dos temas em debate.

Marcello Souza Queiroz
Presidente da Associação Espírito 

Santense do Ministério Público

Com meus cumprimentos, agradeço 
o envio da Revista TCMRJ – Tribunal de 
Contas do Município do Rio e Janeiro – 
nº 47 – Maio – Ano XXVIII.

Parabenizo o Excelentíssimo Senhor 
Presidente e toda sua equipe envolvida 
nesta publicação pela excelência do 
trabalho realizado.

Wanderley Ávila
Conselheiro do TCE / MG

Acuso e agradeço o envio da revista 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, nº 47, maio 2011, 
ano XXVIII.

Os Tribunais, como órgão auxiliar 
dos Poderes do Estado, suas funções 
são hauridas diretamente do Texto 
Constitucional como manifesta o 
editorial de Vossa Excelência. Espero 
que sua preocupação quanto ao 
modelo normativo das Instituições 
ganhe acentuada importância no 
c e n á r i o  n a c i o n a l  fa z e n d o  va l e r 
os direitos do cidadão, mais que 
isso,  fazer os anseios sociais  da 
coletividade.

Francisco Júnior
Deputada Estadual - Assembléia 

Legislativa do Estado de Goiás

Va l e m o - n o s  d o  e n s e j o  p a r a 
cumprimentar ao Ilustre amigo e, ao 
mesmo tempo, acusar o recebimento 
da Revista TCMRJ, nº 47 – maio/2011, 
às instituições que presidimos, pelo 
que muito agradecemos.

A cada exemplar essa Revista se 
supera em primorosa apresentação 
gráfica e excelente conteúdo, sempre 
de grande interesse em razão dos 
assuntos diversificados e de grande 
atualidade, pelo que expressamos 
as nossas felicitações, extensivas à 
Diretoria de Publicações.

Elizabeth Santos Cupello
Presidente da Academia 

Valenciana de Letras – AVL

Mario Pellegrini Cupello
Presidente do Instituto Cultural 

Visconde do Rio Preto

Agradeço o envio da publicação 
“TCMRJ – Tribunal de Contas do 
Município do Ro de Janeiro”, nº 47 de 
maio de 2011, que explana, dentre 
outros, os temas “Cidadania: o direito 
de ter direitos” e “Novos rumos para 
o Rio”.

Lázaro Botelho
Deputado Federal - PP/TO

Tem o presente a finalidade de 
acusar o recebimento e agradecer o 
exemplar da Revista TCMRJ –  nº 47 
–  maio/ 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. Informo, 
ainda que a edição foi encaminhada à 
nossa Biblioteca para conhecimento  
divulgação.

Antonio Carlos Caruso
Conselheiro do TCM/SP

A c u s a m o s  e  a g ra d e c e m o s  o 
envio do exemplar do seguinte título 
“REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”, a 
fim de compor o acervo da biblioteca do 
IAB, enriquecendo-a sobremaneira.

Outrossim, informamos que a 
supracitada obra estará, por 30 dias, a 
partir do mês subsequente da doação, 
na página inicial do Instituto.

J. Campello de Oliveira Jr.
Diretor da Biblioteca do Instituto 

dos Advogados do Brasil – IAB

Em nome de todos os integrantes 
do Colégio Militar de Fortaleza – 
Casa de Eudoro Corrêa – agradeço 
ao distinto companheiro o envio da 
Revista TCMRJ.

Aproveito a oportunidade para 
parabenizá-lo pela excelência do 
trabalho realizado.

Luciano José Penna – Cel. Qmb
Comandante e Diretor de Ensino 

do Colégio Militar de Fortaleza - CMF

Mais uma vez manifesto-lhe os 
meus sinceros agradecimentos pela 
remessa da magnífica Revista TCMRJ 
que o senhor, com tanta dignidade e 
operosidade, preside.

Como sempre, a revista aborda 
importantes temas da atualidade e 
nesta, em particular, muito apreciei o 
artigo sobre novos rumos para o Rio.

Auguro-lhe contínuos sucessos na 
sua gestão.

Gen Ex Luiz Gonzaga Schroeder 
Lessa

Obrigado por enviar-me a publicação 
sobre as atividades do TCMRJ. Interessa-
nos muito estar ao dia sobre o que 
acontece em vossa preciosa cidade, à 
que espero voltar cedo. 

Rafael Simón
Gainza Partners, S. L.
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